ANTA ATT…
… man kan fortsätta att utveckla en
samverkan som både är till nytta för
medborgaren samtidigt som den bidrar till
att myndigheternas resurser utnyttjas mer
effektivt och leder till större
arbetstillfredsställelse hos medarbetarna.
Hur kommer vi att märka i vardagen att vi
lyckas med det? Vilka tecken kommer att
säga oss att vi är på rätt väg?

Samverkanskartan steg 2
Rapport september – december 2016
Birgitta Friberg
Processamordnare
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Sammanfattning
Man skulle kunna beskriva samverkan/samarbete som något som är organiskt, det är en levande process där
förändring sker hela tiden. Processerna i samverkan är alltid kopplade till relationer och är cirkulära snarare
än linjära. Samverkan i området Kävlinge – Lomma är under ständig förändring. Under 2017 kommer AF inte
längre att ha något kontor i Kävlinge, en omorganisation rörande bl a socialtjänsten i Kävlinge har påbörjats,
i Lomma håller en ”ny” organisation på att ta form och flera andra förändringar sker också i de andra
myndigheterna som kommer att påverka samverkan under 2017.
Många olika samverkansmöten har skett i området under hösten, t ex samverkansmöte på temat
sjukpenninggrundande inkomst, samverkans- och konsultationsforum på psykiatrin i Lund,
samverkansmöten i de strukturer som redan är uppbyggda för målgrupperna ungdomar, nyanlända och
vuxna, workshops kring flerpartssamtal, ACT-utbildning, frukostmöten och möten i idégrupp,
beredningsgrupp och styrelse i Finsam. Responsen på dessa möten är att de blir till nytta i vardagen genom
att de skapar kontakter och bollplank i de andra myndigheterna.
Omvärldsbevakningen i Samverkanskartan sker dels genom bevakning av vad som sker i andra Finsamförbund, möte med projektledare från andra förbund i Skåne, studiebesök i andra verksamheter m m. I
rapporten redovisas ett urval av denna omvärldsbevakning.
En viktig pusselbit för framgångsrik samverkan är att det finns enkla och korta kontaktvägar. Därför föreslås
i denna rapport att en informations- och samverkansguide publiceras på Finsam Kävlinge - Lommas hemsida.
Det finns ett förslag på hur denna skulle kunna se ut som bilaga i rapporten.
En idé som har dykt upp i flera olika sammanhang är att det hade varit bra med en samverkansutbildning för
nyanställda. När man kommer som ny har man fullt upp med att lära sig allt kring arbetet och den egna
organisationen. Synpunkter har framkommit att det skulle vara bra att få en samverkansutbildning efter ca 6
månaders anställning.
Det är inte bara i Kävlinge och Lomma som man gjort erfarenheten att det finns ungdomar som ”stannar
hemma”, ungdomarna kan ha avslutat eller oavslutat gymnasium, den gemensamma nämnaren är att de inte
går vidare i studier eller arbete och inte heller anmäler sig på AF. Detta är en fråga som man brottas med i de
flesta kommuner i landet. Det har gjorts kartläggningar och förstudier på många håll. Samtal förs om hur man
skulle kunna hitta sätt att nå dessa ungdomar i samverkansgruppen kring ungdomar.
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Förkortningar som används i rapporten:
AF
Arbetsförmedlingen
FK
Försäkringskassan
SGI
Sjukpenninggrundande inkomst
SYV
Studie- och yrkesvägledare

“If people never did silly things
nothing intelligent would ever get done”
Ludwig Wittgenstein
1889 - 19651
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Inledning

”The map is not the territory”
Alfred Korzybski
1879–1950
Man skulle kunna beskriva samverkan/samarbete som något som är organiskt, det är en levande process där
förändring sker hela tiden. Processerna i samverkan är alltid kopplade till relationer och är cirkulära snarare
än linjära.
Vill man göra en processkarta för tillverkning av materiella ting kan man göra en enkel och linjär modell. Man
kan beräkna material, ordningsföljd, tidsåtgång mm. Det går att räkna ut de kausala faktorerna, hur de olika
delarna i processen påverkar varandra. Man kan göra en processkarta över vad som ska göras, när det ska
göras och hur lång tid det kan tänkas ta.
När det istället är människor som är med och inblandade i ekvationen blir det mycket mer oförutsägbart.
Varje individ tänker, känner, gör saker, har åsikter, pratar med andra och uppfattar saker på sitt eget sätt
vilket gör att även de enklaste stegen blir svåra att beräkna. Det uppstår oförutsägbara situationer där nya
förutsättningar gäller och nya möjligheter öppnas.
Vi orienterar oss i världen utifrån ett antal konstruktioner, en karta av omvärlden skulle man kunna säga, på
många sätt är denna karta inte verkligheten. Den karta som utgör bilden av samverkan i området Kävlinge –
Lomma har förändrats under 2016 och den kommer att fortsätta att ritas om under 2017; AF kommer inte
längre att ha något kontor i Kävlinge, en omorganisation rörande bl a socialtjänsten har påbörjats i Kävlinge,
i Lomma håller en ny organisation på att ta form och flera andra förändringar sker också i de andra
myndigheterna. Allt detta och mer kommer att få inflytande när det gäller samverkan 2017.

Hur kommer vi att märka att vi utvecklar en samverkan som både är till nytta för medborgaren
samtidigt som den bidrar till att myndigheternas resurser utnyttjas mer effektivt och leder till
större arbetstillfredsställelse hos medarbetarna?

Aktivitetsplanen
Aktiviteterna i Samverkanskartan 2 kommer att syfta till:


Förbättrade möjligheter för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser att få det
stöd och de insatser som bidrar till att dessa kan uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra
förvärvsarbete



En gemensam bild och förståelse för samverkan



En utvecklad samverkansstruktur mellan aktörerna



En ökad samordning av befintliga insatser



En ökad kännedom om varandras uppdrag och en ökad kontakt mellan nyckelaktörerna



En tydligare rollfördelning mellan verksamheterna, tydliggöra förhoppningar och roller för
samverkan



Ökad tillit och förtroende mellan aktörerna
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Utveckla nya och bättre arbetssätt med ökad samsyn och tydliga gemensamma mål



Öka modet att prova nya vägar/nya samarbetsarenor för att uppnå effekter som minskat
försörjningsstöd, färre antal besök och att kortare processer



Hitta former för att göra formaliserade övergripande strategiska
överenskommelser/avsiktsförklaringar för samverkan

Aktiviteter under hösten 2016
Samverkansmöte på temat sjukpenninggrundande inkomst
I arbetet med Samverkanskartan har det i flera olika sammanhang dykt upp frågor kring sjukskrivningar,
sjukpenning, arbetsförmåga etc. Många av handläggarna både i kommunerna och på AF träffar sällan eller
aldrig handläggare från FK. Därför bjöds Kristina Svensson, som är samverkansansvarig på FK, in till ett
samverkansmöte kring dessa frågor. Kristina berättade och vi deltagare ställde frågor. Nedan följer en kort
sammanställning av något av det som togs upp under denna eftermiddag:


SGI – sjukpenninggrundande inkomst – det är först när en sjukanmälan kommer in till FK som man
gör en SGI-utredning. Kravet är att man ska ha arbetat i Sverige och man ska ha haft en inkomst på
minst ca 10.000:- .



Man behöver skydda sin SGI när man inte har arbete/jobbar – såvitt man inte har annan ersättning
från FK (t ex föräldrapenning)
o

Är man anmäld på AF och beredd att ta arbete har man skyddat sin SGI

o

Har man studiemedel vid studier har man skyddat sin SGI



Huvudregeln är att förvärvsavbrott medför att SGI blir 0, man har dock ett skydd under 3 månader.
Observera att detta beräknas från sista dag man faktiskt arbetade!



Den som har SGI 0 och är i behov av samordning av rehabinsatser måste ansöka om samordning.
Samordning är till för den som vill öka sin arbetsförmåga trots att det finns en medicinsk ohälsa.
Tillsammans med ansökan ska det också bifogas ett medicinskt underlag. Det måste finnas ett
rehabiliteringsbehov som inte kan tillgodoses av vården. Beslut om samordning kan överklagas.
o

Beviljas samordning kan individen t ex få ta del av det förstärkta samarbetet mellan FK – AF.
Vid avslutad arbetslivsinriktad rehabilitering skriver arbetsförmedlaren en
slutdokumentation som skickas till FK. Denna kan ha betydelse t ex vid bedömning om
sjukersättning.



Om bedömningen är att personen troligen aldrig kommer att kunna arbeta heltid på grund av
sjukdom, skada eller funktionsnedsättning och det därför är aktuellt med sjukersättning, gör man en
ansökan om det istället för samordning av rehab-insatser. Arbetslivsinriktad rehabilitering är dock en
viktig del för att FK ska kunna fatta beslut om sjukersättning, en dokumenterad sammanställning av
resultatet av denna behövs oftast.



Utifrån informationen i det medicinska underlaget tar FK ställning till om patienten har rätt till
sjukpenning eller inte. Utgångspunkten för Försäkringskassans bedömning av arbetsförmågan är
DFA-kedjan som består av:
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o

Diagnos - vilken sjukdom patienten har (anger man flera diagnoser måste
Funktionsnedsättning och Aktivitetsbegränsning beskrivas för varje diagnos)

o

Funktionsnedsättning - vilken funktion som är nedsatt av sjukdomen.

o

Aktivitetsbegränsning - diagnosens och funktionsnedsättningens konsekvenser.



På Socialstyrelsens hemsida finns Försäkringsmedicinskt beslutsstöd
rekommendationer för längden på sjukskrivning vid olika diagnoser.



FK utgår ifrån att alla kan ta ansvar för sin situation, vilket innefattar att skaffa sig information om
regler, lagar, rättigheter mm. Enda skälet till att en person inte förväntas kunna ta ansvar för sin
situation, är att det finns beslut om ombud eller god man.

som

innehåller

Samverkans-och konsultationsforum på psykiatrin i Lund
I Lomma har det hittills inte funnits samverkansmöten för de handläggare som arbetar med vuxna som har
nytta av samordnade insatser, d v s samverkansmöten där parterna i Finsam Kävlinge – Lomma ingår.
Utgångspunkten har varit att hitta former som är till nytta för medarbetarna och framförallt som bidrar till
en nytta för medborgaren/brukaren. Det har framkommit under processens gång att det finns önskemål från
medarbetarna i Lomma att vården ska finnas med vid sådana samverkansmöten. Man önskade hitta
möjligheter för samverkansmöten där psykiatrin medverkar. I mitt arbete med Samverkanskartan har jag
undersökt vilka möjligheter som skulle kunna finnas för detta. Det visade sig att det finns ett
samverkansforum på Baravägen, psykiatrisk öppenvård, där man träffas 2 ggr/termin. I detta forum ingår
förutom psykiatrin också Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Lunds kommun. Man har nu öppnat
upp för att också Lomma kommun ska få komma med. En medarbetare har möjlighet att delta, denna person
ansvarar sedan för att information sprids i den egna organisationen.
Syftet med mötena är att en frågeställare ska kunna lyfta ett ärende för att hitta möjligheter för att komma
vidare i processen med individen. De som är närvarande på mötet bidrar med sina kunskaper och
erfarenheter utifrån organisationstillhörighet. Det handlar inte om ärendekonsultation, man använder sig av
avidentifierade ärenden.
Vid höstens andra och sista möte medverkade jag och Minna Tykesson. Lomma kommer att ha fortsatt
representation på dessa möten.

Medverkan vid samverkansmöten
Inom området Kävlinge - Lomma sker nu samverkansmöten på regelbunden basis inom följande grupper:


Samverkansmöten kring ungdomsarbetet:
o

I Lomma finns en arbetsgrupp och en styrgrupp för samarbetet kring DUA. I båda grupperna
träffas man två ggr/termin.

o

Under hösten har det bildats en grupp som fått namnet ” Strategisk ungdomsgrupp i Lomma
- Kävlinge” (SULK). I denna grupp träffas medarbetare (SYV, arbetsförmedlare,
ungdomscoach m fl) från kommunerna Kävlinge och Lomma samt Arbetsförmedlingen.
Syftet med denna grupp är att på ett mer övergripande plan prata kring samverkan, fånga
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upp goda exempel, fånga upp idéer för framtida utveckling, hitta nya möjligheter i arbetet
med ungdomar m m. Även i denna konstellation träffas man två ggr/termin.


Samverkansmöten kring samarbetet med vuxna:
o



Handläggare från AF och Kävlinge kommun (socialtjänsten, Lärcentrum och Uppdragstjänst)
träffas för möten 2 ggr/termin. I samband med den omorganisation som nu sker i Kävlinge
kommun inom socialtjänsten har man gjort uppehåll i dessa möten. Det finns en vilja hos
handläggarna både i kommunen och på AF att återuppta träffarna under första kvartalet
2017.

Samverkansmöte kring etablering och nyanlända:
o

Handläggare från AF, socialtjänsten, SFI och Lärcentrum Kävlinge träffas med regelbundna
intervaller, oftast en gång per månad.

Strategisk samverkan
Arbetsförmedlingschef Carina Friis och ledningsgruppen på Af Skåne Lundaregionen har tagit initiativ för att
förstärka och förbättra samverkan på strategisk nivå i de fem kommuner som ingår i upptagningsområdet.
Dessa kommuner är förutom Kävlinge och Lomma; Staffanstorp, Burlöv och Lund. Från Arbetsförmedlingens
sida har man inför detta initiativ pratat kring följande områden som skulle kunna utgöra en plattform för
samverkan:





Samverkan kring näringslivet i kommunen
Att fler individer kommer i arbete – minskat försörjningsstöd
Gemensamt arbete för att kunna tillsätta bristyrken
Kommunen som arbetsgivare – kompetensförsörjning

Under våren 2017 kommer intervjuer att göras ute i kommunerna. Jag kommer att göra dessa intervjuer
tillsammans med Marie-Louise Lindblad som är verksamhetssamordnare med inriktning samverkan på
Arbetsförmedlingen. De funktioner vi kommer att vända oss till är kommundirektör, personalchef, socialchef
och näringslivschef. Vi ser fram emot spännande och givande samtal!

Workshops kring flerpartssamtal
En viktig del i samverkan/samarbete kring personer som har nytta av samordnade insatser är att det finns
goda möjligheter för flerpartssamtal. I rapporten för maj – augusti 2016 framkom det att brukarna upplever
att det är viktigt att man träffas för flerpartssamtal. Man önskade att det skulle ske i större utsträckning. I
rapporten redogjordes också för exempel hämtade från verkligheten där man tydligt kunde se att uteblivna
flerpartssamtal riskerar att förlänga processen mot arbete och självförsörjning.
Hur kan man hitta smidiga och effektiva lösningar för att enkelt kunna få till flerpartssamtal? Under hösten
har medarbetare från Kävlinge och Lomma kommun, AF och FK träffats för samtal kring detta. Man kan se
dessa workshops som uppstarten på en process. I denna första fas samlas de idéer, förslag, önskningar och
tankar in som framkommer vid samtalen och tas till vara. Dessa kommer sedan att presenteras i en workshop
där chefer från de olika myndigheterna medverkar.
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Figur 1 Ett exempel på hur det skull kunna se ut…

En aspekt som kommit upp under höstens workshops är hur man ska kunna veta om och när det är till nytta
att träffas för flerpartsmöte. Flera deltagare har beskrivit att man genom samverkansmöten och
nätverksmöten kan skapa relationer så att man har bollplank i de andra myndigheterna. På så vis kan man ha
en kontinuerlig dialog vilket underlättar bedömningen om när det är aktuellt med flerpartssamtal.
Upplevelsen är att det i nuläget finns en väldigt god samverkan/samarbete mellan medarbetarna i Kävlinge
kommun och AF. Man upplever i båda organisationerna att det är lätt att komma i kontakt med varandra och
man skapar möjligheter för flerpartssamtal. Upplevelsen är att det blivit mycket bättre under de senaste två
åren. Tidigare var det sällsynt med flerpartssamtal och man upplevde inte att man samarbetade/samverkade
i samma utsträckning som nu. Det finns många olika orsaker till att det blivit bättre bl a har
samverkansmötena som sker två ggr/termin varit till nytta och bidragit till att förenkla och möjliggöra
samverkan. Det är viktigt att dessa kan komma igång igen till våren när den nya organisationen i Kävlinge är
på plats.
Parallellt med detta finns en upplevelse av att det kan gå åt mycket tid för kommunernas handläggare att
komma i kontakt med FK och AF för att få till stånd flerpartssamtal. Detta medför en risk för att de individer
som har nytta av att myndigheterna samverkar/samarbetar sätts åt sidan och att det drar ut på tiden i
handläggningen och processen mot självförsörjning blir betydligt längre.
När handläggare måste åka till Lund/Kävlinge/Lomma tar det mycket tid i ett redan pressat schema vilket
försvårar för flerpartssamtal. Det är svårt att hitta tider för dessa möten vilket gör att det är svårt att styra
dem på ett smidigt sätt. Det finns önskemål om att man genom samordning ska kunna ta flera flerpartssamtal
vid samma tillfälle. Detta kräver mer planering men det skulle utgöra en stor fördel.
Andra erfarenheter, som gjorts på andra håll i landet när det gäller flerpartssamtal, har också
uppmärksammats i höstens workshops. I Lund jobbar man t ex med att hitta välfungerande sätt för
samverkan och för flerpartssamtal genom Finsam-projektet KAOSAM. Under en period har man t ex provat
att en arbetsförmedlare är hos socialförvaltningen en halv dag varannan vecka och en socialsekreterare är
på AF en halv dag varannan vecka. Detta är också en idé som dykt upp under höstens workshops. Kanske
skulle det kunna vara till nytta om en handläggare från Lomma respektive Kävlinge kommun kan vara på AF
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i Lund en halv dag/månad. Detta blir tidsbesparande eftersom man då kan boka flera flerpartssamtal under
denna halvdag.
Samordningsförbundet Samspelet har hittat sin lösning för flerpartssamtal genom projektet SAMSIP.
Deltagarna på höstens workshops känner väl igen det scenario som spelas upp i den film som
samordningsförbundet Samspelet gjort. Vid något tillfälle kom det upp att det diskuterats något liknande när
Finsam Kävlinge – Lomma en gång startades. Arbetssättet, så som det beskrivs i SAMSIP-filmen, där
handläggare från socialtjänst, FK, AF och vården träffas för flerpartssamtal på ett enkelt och smidigt sätt är
tilltalande, man har lyckats få till övergripande överenskommelse om att det är såhär man ska jobba. Detta
arbetssätt stämmer väl överens med hur handläggarna (AF, FK, Lomma & Kävlinge) vill jobba.

Omvärldsbevakning
Samordningsförbundet Höganäs
I Höganäs finns Samordningsförbundet och kommunens arbetsmarknadsenhet i samma hus, kallat
Utvecklingscentrum. Samordningsförbundets förbundssamordnare Anneli Söderhjelm är också chef för
arbetsmarknadsenheten. På Utvecklingscentrum arbetar man brukarorienterat och tar emot personer
antingen på egenremiss eller på rekommendation från en eller flera myndigheter, t ex kan AF, kommunen
eller psykiatrin remittera. Det kan handla om individer som i nuläget inte kan ta det ansvar som
myndigheterna kräver och därmed riskerar att hamna utanför trygghetssystemen.
I de projekt som drivs av samordningsförbundet inleds processen med en kartläggning där man gör en
prioriteringsordning för vad som är viktigast att göra först. Man jobbar utifrån ett helhetstänk kring individen.
Det kan handla om medicinsk behandling (förmedla kontakt med läkare m.fl.), ekonomi (ekonomi-och
skuldrådgivare), boende (boendestöd), sysselsättning, arbetsträning etc. Man ger stöd i
myndighetskontakter och hjälper individen till ”rätt” insats; arbete, studier, daglig verksamhet,
aktivitetsersättning, sjukersättning etc. Processen är inte tidsbegränsad, det får ta den tid det tar. Vilket
innebär att man ibland kan jobba under flera år med en individ medan det för en annan bara kan vara en kort
insats som behövs för att man ska kunna komma ut i självförsörjning.
Medarbetarna i Samordningsförbundet Höganäs jobbar kontinuerligt med att sprida kunskap om projekten
hos de fyra myndigheterna.
Sedan hösten 2016 drivs AF-projektet ”Klargöra” inom ramen för Utvecklingscentrum. Detta är ett projekt
som kan liknas vid projektet ”Gröna fingrar” som Af Skåne Lundaregionen driver tillsammans med
Fontänhuset.

KAOSAM – ett samverkansprojekt inom Finsam Lund
KAOSAM – står för ”kartläggning av (arbetsförmåga och ohälsa i) samverkan” och man vänder sig till individer
som är beroende av helt eller kompletterande försörjningsstöd. Individer som har oklar arbetsförmåga på
grund av ohälsa behöver ibland hjälp med att kartlägga sina möjligheter för att kunna få rätt stöd, behandling,
rehabilitering och ersättning. Man använder SIP (samordnad individuell plan) som metod för att lära sig mer
om hur man kan samverka kring en individ på ett framgångsrikt sätt. I projektet har man framförallt tittat på
individer som under lång tid haft försörjningsstöd. Man har blivit uppmärksam på att det ofta finns en
bakomliggande ohälsa och att det eventuellt är andra trygghetssystem som ska ansvara för individens
försörjning.
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UNIVERSI – ett strukturellt samverkansprojekt inom Finsam Helsingborg
Universi är ett Finsam-projket i Helsingborg med målet att på ett strukturellt plan jobba för en förbättrad
samverkan. Projektet fungerar också som en paraplyfunktion för övriga projekt i Helsingborg.
Universi startade 2014 då man gjorde en förstudie på ett år. Under detta år gjorde man intervjuer för att
hitta samverkanshinder. Därefter skapade man referensgrupper med medlemmar från de olika
myndigheterna. I dessa grupper träffades man för workshops. Det man upptäckte var att det fanns en stor
vilja hos medarbetarna i myndigheterna att förbättra samverkan. Från projektet sida jobbade man för att
hitta gemensamma nämnare som kunde bidra till detta.
Idag jobbar man med nätverksträffar, där tanken är att man ska ha en träff per kvartal. Varje myndighet
kommer att ”äga” en nätverksträff/år. Under hösten 2016 har den första nätverksträffen ägt rum. Den
anordnades av Universi och man hade till denna träff bjudit in en föreläsare.
I projektet har man bland mycket annat gjort en Informationsguide för samverkan i Helsingborgs kommun.
Denna finns dels tillgänglig digitalt och dels i en pappersvariant. Den digitala informationsguiden finns på en
sida på samordningsförbundets hemsida, denna sida kräver lösenord för att man ska få åtkomst. Den
upptryckta versionen trycktes först upp i 250 ex men eftersom efterfrågan var så stor beställdes det snart en
ny upplaga på 1000 ex.

Nya förslag
Nyttan med en informations- samverkansguide
Vid höstens första samverkansmöte i Kävlinge, för medarbetare som arbetar med vuxna på AF eller på
kommunen, framkom det bl a att man önskade få kontaktlistor så att man enkelt kunde komma i kontakt
med handläggare i den andra myndigheten. En kontaktlista sammanställdes och bifogades med
mötesanteckningarna när de skickades ut. Återkopplingen blev att det var till stor nytta att ha dessa
kontaktuppgifter. Kontaktlistan blev uppskattad! En viktig pusselbit för framgångsrik samverkan är att det
finns enkla och korta kontaktvägar.
Bifogat denna rapport finns ett förslag på hur en Informations- och samverkansguide skulle kunna se ut för
Finsam Kävlinge – Lomma. Risken med en upptryckt variant är att den snabbt blir inaktuell och därmed till
liten eller ingen nytta. Därför föreslås att guiden endast ska finnas på Finsam Kävlinge – Lomma´s hemsida.
Det kan eventuellt vara aktuellt att det blir en sida på hemsidan som kräver ett lösenord för att man ska
komma in. På så vis kan det bli möjligt med ett innehåll som är specifikt för medarbetare i området, t ex
telefonnummer till enskilda handläggare. Informations- och samverkansguiden är tänkt att vara ett levande
dokument som uppdateras en gång per kvartal. Under projekttiden kommer processledaren för
Samverkanskartan 2 vara ansvarig för detta. Innan projektet avslutas görs en utvärdering av nyttan med en
informationsguide. Visar det sig att man önskar ha den kvar behöver man hitta en modell för implementering,
helt enkelt bestämma vem som är ansvarig för att hålla guiden uppdaterad. Informationsguiden riktar sig till
tjänstemän som arbetar inom det geografiska området Kävlinge och Lomma kommun. Informations- och
samverkansguiden ska ses som ett verktyg som kan bidra med förenklade kontaktvägar för att underlätta
samverkan/samarbete.
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Samverkansutbildning för nyanställda?
Vilken skillnad skulle det göra i samarbetet/samverkan om nyanställda fick en ½-dags utbildning? En
utbildning där man samlar medarbetare från samtliga aktörer för att prata om vilken nyttan kan vara med
samverkan/samarbete. Utbildningsinnehåll skulle kunna vara:


Presentation av Finsam Kävlinge – Lomma



Presentation av pågående projekt



Vad vi gjort hittills som varit framgångsrikt



Exempel från andra områden där samverkan/samarbete varit framgångsrikt



Exempel från verkligheten där samverkan/samarbete gjort skillnad (t ex i form av avidentifierade
ärenden där samverkan bidragit till framgångar för individen)

Denna idé har dykt upp i flera olika sammanhang och i olika samtal. När man kommer som nyanställd har
man fullt upp med att lära sig allt kring arbetet och den egna organisationen. Synpunkter har framkommit
om att det skulle vara bra att få en Samverkansutbildning efter ca 6 månaders anställning.

Uppmärksammade ”glapp”
Ungdomsverksamhet
Det finns erfarenhet både i Lomma och Kävlinge av att det finns ungdomar som ”stannar hemma” efter
gymnasiet. De kan ha avslutat eller oavslutat gymnasium, den gemensamma nämnaren är att de inte går
vidare i studier eller arbete och inte heller anmäler sig på AF. I Lomma har man erfarenhet av att många
ungdomar har en ganska negativ uppfattning om AF. De har svårt att se nyttan med att vara inskriven på AF.
En del av dessa ungdomar som ”stannar hemma” är ute och reser eller gör något annat som de bedömer som
mest intressant just nu. De allra flesta av dessa ungdomar kommer att hitta vägar som leder till
självförsörjning, de flesta förr och några senare. Några få av dessa ungdomar kan dyka upp hos kommunens
SYV eller på AF efter flera års bortavaro från skola och arbetsliv, ibland kommer de därför att föräldrarna nått
en ålder då de inte längre har råd att försörja sin son/dotter. Vägen till ett arbete och självförsörjning kan då
bli väldigt lång. Hur kan man nå ungdomar 20 – 24 år som inte själva söker upp AF eller kommunen?
Vid årets sista möte i SULK (Strategisk ungdomsgrupp i Lomma Kävlinge) var Keiren med som jobbar som
förändringsagent på PEAK i Arlöv. Han berättade om verksamheten där och hur man på PEAK gör skillnad för
ungdomar genom att inspirera dem att hitta nya vägar in i arbetslivet. Man arbetar också med uppsökande
verksamhet och kontaktar ungdomar som inte studerar, tagit kontakt med kommunens
arbetsmarknadsenhet eller anmält sig som arbetssökande på AF.
Com Ung i Lund nämns ofta som ett välfungerande exempel på samverkan. Aktivitetshuset som tidigare fanns
i Lomma och Kävlinge har också kommit upp som exempel på framgångsrik samverkan för ungdomar.
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Bilaga: Informations- och samverkansguide
Nedan följer ett förslag på hur sidorna skulle kunna se ut i guiden.
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