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Samordningsnytt
Nyhetsbrev om aktuella frågor från Finsam

Jämställdhetsintegrering - en självklarhet i Väst
Sedan 2012 har Samordningsförbunden Göteborg Väster, Göteborg Centrum och Insjöriket
arbetat aktivt med jämställdhetsintegrering för att nå de jämställdhetspolitiska målen.
Integreringen har med tiden blivit ett tydligt och viktigt kvalitetsarbete i förbundens alla delar.
Jämställdhetsintegrering hjälper förbunden att fatta beslut, fördela resurser och skapa normer som i
förlängningen också bidrar till att jämställdheten ökar, menar Charlotte Axelsson, förbundschef på
Samordningsförbundet Insjöriket:
- Att ha fokus på jämställdhetsarbetet hjälper oss att synliggöra och analysera vilka konsekvenser
beslut får för kvinnor och män med behov av samordnade insatser.
För att driva frågorna framåt har bland annat Genuskompassen tagits fram, ett verktyg som hjälper
medarbetare tänka kring de livsrum som är viktiga för arbetsförmågan och där vi ofta gör skillnad
mellan kvinnor och män. Kompassen hjälper bland annat med att komma ihåg att ställa samma frågor
till individen oavsett kön, kring till exempel hälsa eller våld. Kompassen säkerställer på så sätt att lika
möjligheter för alla skapas.
- När vi har arbetat med jämställdhetsfrågan har det efterfrågats ett verktyg. Vi ser att kunskap inom
området är det absoluta bästa verktyget men Genuskompassen finns där som ett bra stöd när
kunskapen väl finns på plats, säger Charlotte.
Att jämställdhetsintegrering är en naturlig del i arbetet är en självklarhet, menar hon. Med ett tydligt
uppdrag att arbeta för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen finns det ingen ursäkt till att inte
prioritera frågan.
- Det är klart att det tar tid och resurser i anspråk, precis som allt annat utvecklingsarbete också gör.
Men vår ståndpunkt är tydlig: Vi måste göra allt vi kan för att se till att de resurser vi förvaltar över ska
fördelas jämställt – och det måste ske nu, inte sen, avslutar Charlotte.

Genuskompassen

Säkerställ din plats på Finsam-konferensen 2018!
Anmälan till den nationella Finsam-konferensen 17-18 april 2018, som arrangeras av Nationella
rådet i samarbete med de fyra samordningsförbunden i Göteborg, är nu öppen.
Till konferensen välkomnas ledamöter och tjänstemän i samordningsförbund, berörda departement,
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personal från berörda samverkansparter och intresserade från kommuner utan förbund. Sista
anmälningsdag är 16 mars, men principen först till kvarn gäller.
Temat för årets konferens är Ett hållbart samhälle genom samverkan. Förutom valbara seminarier
kommer du som deltagare bland annat lyssna på ett föredrag om Chance 2 Change, ett projekt som
ger unga vuxna mellan 18-25 år och som hamnat i socialt utanförskap en möjlighet till nystart i livet.
Du kommer också få ta del av en uppföljning från Finsam-konferensen 2017 då Staffan Lundin, som
arbetat på FN:s utvecklingsprogram och Hans Roslings stiftelse Gapminder, visade hur visualisering
av statistik kan hjälpa oss förstå världen och omkullkasta myter. På 2018 års konferens kommer han
presentera ett nytt pilotprojekt som görs i samarbete med Finsam Gotland och syftar till att bidra till en
mer faktabaserad Sverigebild.
Gå till program och anmälan.

Möt Magnus Simonsson, Nationellt stöd
inom Finsam
Sedan våren 2017 är Magnus Simonsson nationell stödperson inom
Finsam på uppdrag av Nationella rådet. Det innebär att han finns
tillgänglig som stöd för förbundschefer och för personer kopplade till
kansli och styrelse.
- Det nationella stödet kan ge en grundläggande förståelse kring hur ett
förbund fungerar och vad som kan vara viktigt att beakta ur till exempel
lagstiftningssynpunkt. Genom ökad kunskap om möjligheter och
begränsningar i organiseringen och lagstiftningen ökar förutsättningarna för
att samverkan ska fungera bra och leda mot syftet med Finsam, säger
Magnus om sin roll.
Magnus har sedan han började bland annat stöttat med kunskap kring
Finsam och processer vid sammanslagning av förbund, men finns också
tillgänglig för att bidra med utifrånperspektiv vid arbete med
verksamhetsplaner eller visionsarbete.
- Ett nationellt stöd är viktigt i första hand för att erbjuda stöd till personer
som är nya i förbundsarbetet, även om jag också kan finnas med i
processer och frågor som uppstår bland mer erfarna. Förbundschefsjobbet
är ett komplext uppdrag och i vissa frågor kan det vara skönt att veta att det
finns någon att vända sig till, menar Magnus.
Förutom att vara nationellt stöd inom Finsam arbetar Magnus
i samordningsförbundet Göteborg Centrum sedan tio år tillbaka, varav de
tre senaste åren som förbundschef. Förbundets upptagningsområde är tre
centrala stadsdelar i Göteborg med totalt 180 000 invånare och cirka 30
personer arbetar via förbundet med både individinriktade och strukturella
samverkansaktiviteter.
- Vi arbetar med utgångspunkten att alla vill tillhöra och tillföra utifrån sina
förutsättningar. Det gäller oavsett om du är i någon av förbundets
funktioner, en av parterna eller deltagare i en aktivitet. För tillfället fokuserar
vi på hur vi genom att arbeta med ökad delaktighet kan stärka tilliten mellan
samverkande parter, de som arbetar i samverkan men även för de vi är till
för, avslutar Magnus.
Kontaktuppgifter till Magnus finns på Finsams hemsida.

Mall för behovsanalys lanserad
Nationella rådets mall för behovsanalys och planering av insatser inom finansiell samordning
är lanserad. Mallens syfte är att ge stöd i arbetet genom strukturerad kartläggning, analys av
behov och planering av insatser.
En behovsinventering med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa data är ett sätt att identifiera
grupper som är i behov av insatser som finansieras från samordningsförbunden. Med data som
framkommer ur behovsanalysen som grund kan samordningsförbunden tillsammans med andra
relevanta aktörer identifiera de individriktade och strukturövergripande insatser som kan vara
lämpliga att finansiera.
Det nationella rådet har tagit fram mallen tillsammans med bland annat samordningsförbundet i
Uppsala län och synpunkter har även hämtats in via NNS och på Finsam-konferensen. Mallen är nu
lanserad i sin första version och för att den ska fortsätta utvecklas är feedback mer än välkommet,
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menar Stina Björk på SKL:
- Det här är den första versionen och vi vill gärna ha feedback i takt med att samordningsförbunden
börjar arbeta med den. Vi tar gärna emot alla förslag via FInsams e-postbrevlåda.
Instruktioner och mall för behovsanalysen samt hur man hittar nödvändiga nyckeltal i Kolada finns att
hitta på Finsam.se under råd och stöd.

Möt Marie Hermanson, nationellt SUS-stöd
inom Finsam
Marie Hermanson är nationellt SUS-stöd på uppdrag av Nationella rådet
sedan september i år. Det innebär att utbildningar för samtliga delar i
SUS finns tillgängliga för förbunden.
Marie arbetar på halvtid som nationellt SUS-stöd och är på övrig tid regionalt
processtöd för samordningsförbunden i Väst. SUS, sektorsövergripande
system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom
rehabiliteringsområdet, är nyckeln till uppföljning inom samordningen.
- Man kan se hur sitt förbunds medel verkar i insatserna, vilka insatser som
är effektiva eller vilka som inte fungerar. Dessutom kan man gå in och titta
på andra förbund för att jämföra eller för att hitta inspiration. SUS samlar
budget, alla insatser och alla deltagare på ett ställe – det är det som gör det
så starkt, menar Marie.
Syftet med rollen som nationellt SUS-stöd är att sprida förståelsen för vikten
av att registrera alla uppgifter och att det ska göras så enhetligt som
möjligt. Det skapar i sin tur förutsättningar för att få ut så rättvisande siffror
som möjligt vid redovisning av hur medel har använts och höjer kvaliteten i
SUS.
Marie håller i utbildningar som alla samordningsförbund kan avropa via
Finsams hemsida. Utbildningarna vänder sig till flera olika användare:
grundutbildning och utbildning kring SUS-rapporter för deltagaransvariga
samt utbildning i insatser och budget riktat mot samverkansadministratörer
och förbundschefer.
- Det kan ske ett förbund för sig eller i kluster där flera samlas inom samma
region, vilket vi till exempel gjort i Gävleborg och i Skåne, säger Marie.
Kontaktuppgfiter till Marie finns på Finsams hemsida.
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