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Toppnyheter       Att se fram emot 
    

I detta månadsbrev får du läsa 
mer om vad som händer i våra 
insatser Saknas och Vilja,  
om vår nya förbundschef Sofia, 
och om en helt ny insats – SGI-0 

 

 

 

 

Frukostmöte 
16 april kl 08.15 – 10.00  
 
Hanna Hansson från Länsstyrelsen 
gästföreläser om Mäns våld mot 
kvinnor. Hanna kommer att prata om 
våld och samhällets ansvar samt 
möjligheter att bidra till att upptäcka och 
ge stöd till våldsutsatta och våldsutövare. 
 
Vi är i full fart att planera fler nya 
spännande frukostmöten. Kom ihåg att 
hålla dig uppdaterad om mötesdatum på 
vår hemsida. 
 

För mer information samt anmälan, 
kontakta Camilla Hindersson 
camilla.hindersson@finsammittskane.se 
  

En ny arbetsgrupp arbetar med att ta fram 
enkäter som mätinstrument för deltagare och 
handläggare i våra insatser.  Enkäterna ska 
vara tillgänglighetsanpassade och mäta 
progression inom områden som exempelvis 
hälsa, delaktighet och livshantering. 
Enkäterna kommer introduceras våren 2021.  
 
 

Insats Freja håller på att fasas ut och ni kan se 
fram emot att få läsa slutrapporten som 
kommer att presenteras i juni. 
 
 
 
Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa vår 
hemsida och kommer presentera en ny 
version under våren 
 
 

Håll i, håll ut 
håll avstånd 
 
 
Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög och 
vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer. 
 
På FINSAM MittSkåne har medarbetare sedan  
sommaren 2020 utfört majoriteten av arbetet 
hemifrån. 
Vi håller samtliga våra interna och externa möten 
online samt är högst 4 personer på kontoret 
samtidigt. 
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Ny insats  
SGI-O Försörjningsstöd och ohälsa 

SGI betyder sjukpenningsgrundande 
inkomst, och när personer som är 
sjukskrivna saknar sjukpenninggrundande 
inkomst (SGI-0) får de ingen ersättning 
från Försäkringskassan och är därför 
hänvisade till försörjningsstöd. 
 
 
SGI-0 Försörjningsstöd och ohälsa är 
en ny insats i FINSAM MittSkåne som 
syftar till att på ett hållbart sätt säkerställa 
att personer med försörjningsstöd och 
ohälsa får möjlighet till rehabilitering. 
Detta säkerställs genom ökad samordning 
och strukturerat arbetssätt över 
organisationsgränserna. Rehabiliteringen 
leder i sin tur till förbättrad hälsa och 
ekonomi för den enskilde samtidigt som 
samhällsekonomin stärks. 
 
 
En del i insatsen är att arrangera 
utbildningstillfällen och den 11 mars 
föreläste Försäkringskassan.  
Kristina Svensson, samverkansansvarig, 
och Katarina Brandt, försäkringsmedicinsk 
rådgivare, pratade bland annat om 
Försäkringskassans uppdrag för 
samordning av rehabiliteringsinsatser.  
 
Karolina Bengtsdotter presenterade 
resultatet av en kartläggning över  
försörjningsstödstagare med ohälsa i våra 
kommuner visar på att ohälsotalet är stort 
och psykiatriska diagnoser är vanligast. 
Diagnoser som sticker ut är PTSD, 
blandade ångest- och depressionstillstånd, 
ADHD samt recidiverande depression.  
 

Kartläggningen visar också på att det endast är 2% 
som tar del av Försäkringskassans samordning av 
rehabiliteringsinsatser vilket i sin tur gör att få 
(1%) får tillgång till det förstärkta samarbetet 
mellan Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen.  
 
På föreläsningen lyftes det upp att det är viktigt att 
föra en dialog med vården som ett första steg 
innan en ansökan om samordning av 
rehabiliteringsinsatser till Försäkringskassan görs 
samt att personen är motiverad till rehabilitering. 
Samordnad Individuell Planering (SIP) är en bra 
start inför en ansökan. Resultatet från 
kartläggningen visar att det är 2% som har haft en 
SIP.   
För att läsa mer om SIP gå till 
www.uppdragpsykiskhälsa.se/sip 
 
 
 
 
Under våren, med fortsättning i höst, kommer en 
föreläsningsserie på temat Försörjningsstöd 
och ohälsa att genomföras. Föreläsningarna 
riktar sig främst till försörjningsstödshandläggare 
och arbetsmarknadssekreterare, men 
andra yrkesgrupper är också varmt välkomna att 
delta!  
Nästa föreläsning i april är på temat 
Rehabilitering och i maj är temat SIP. 
 
 
 
Vi som arbetar med insatsen är 
 
Karolina Bengtsdotter, processledare 
karolina.bengtsdotter@finsammittskane.se 
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Vi är glada att presentera en ny 
medarbetare – Sofia Lögdberg 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
”Jag ser fram emot att få arbeta med 
verksamhetsutvecklingsfrågor 
på Finsam MittSkåne” 

 
Sofia tillträdde i mitten av december och 
kommer bli del av 
vårt starka samverkansteam. Vi passade på 
att stjäla en stund av hennes tid för att 
höra lite om hennes bakgrund och första 
intryck här på Finsam MittSkåne.  
 
Sofia arbetar som Förbundschef och det 
innebär såväl verksamhetsutveckling som 
ekonomi, arbetsledning och mycket 
nätverksarbete.  
Nu senast kommer Sofia från Hörby 
Kommun där hon arbetade som enhetschef 
inom vård- och omsorg.   
 
Arbetsmarknad är en röd tråd en kan följa 
genom hela hennes karriär, med början 
som praktiksamordnare i Malmö Stad för 
att sedan gå vidare till områden så 
som arbetsförmågebedömningar, samordn
ing av insatser för personer med 
PTSD, samt enhetschef inom  
arbetsmarknad och integration Att 
utveckla och driva verksamhet framåt är 
något Sofia brinner för, det kan vara allt 
från att utveckla team eller verksamheten i 
stort.  

Arbetsmarknad är en röd tråd en kan följa genom 
hela hennes karriär; Med början 
som praktiksamordnare i Malmö Stad för att 
sedan gå vidare till områden så 

som arbetsförmågebedömningar, samordning  av 
insatser för personer med PTSD samt enhetschef 
inom  
arbetsmarknad och integration  
Att utveckla och driva verksamhet framåt är 
något Sofia brinner för, allt från att utveckla team 
eller verksamheten i stort.  
 
”Finsam ligger mig varmt om hjärtat.  
Det är en viktig aktör i samverkan 
mellan kommunal och statlig verksamhet inom 
området rehabilitering. Jag ser det som en förmån 
att få arbeta med att göra skillnad i människors 
liv. Dessutom är Finsam MittSkåne känt för sina 
duktiga medarbetare” 
 
Att gå från kommunal verksamhet till ett 
samordningsförbund känns som ett naturligt steg, 
säger Sofia. I mitt tidigare arbete har samverkan 
genom Finsam gett fantastiska resultat för 
målgruppen, men också bidragit till 
kompetensutveckling hos medarbetare i 
kommunen. Att samverka ger mervärde för 
alla parter!  
 
Det är kul att komma till en arbetsplats som är 
öppen och välkomnande. Jag känner mig 
verkligen väl omhändertagen och mina nya 
kollegor berättar gärna vad de arbetar med och de 
ser till att jag kommer in i gemenskapen ”   
 
På fritiden är livet med 
döttrarna och träning hennes stora intressen. När 
hon har en stund över, spenderas gärna tiden ute i 
naturen med barn, hund och en termos kaffe. 
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Insats Saknas  
   

 

Saknas är en förebyggande insats med 

syfte att minska problematisk frånvaro 

samt öka tillgänglighet och delaktighet för 

elever i skolan. Insatsen utförs i Hörby 

kommun. 

 

 

Läsåret inleddes med ett möte där 

kuratorer, rektor, elevkoordinatorer, och 

verksamhetsansvarig från Kultur- och 

Fritidsförvaltningen satte upp ramar för 

det fortsatta arbetet. 

 

Arbetet grundar sig i återkommande 
spindelmöten där kuratorerna lyfter elever 
som bedöms behöva ingå i insatsen. 
Diskussioner förs i gruppen kring de olika 
ärendena och lösningarna är väldigt 
varierande och individuella. 
Huvudsakligen handlar det om att 
undanröja hinder och på så sätt skapa 
trygghet och kunna få eleven tillbaka i 
skolan.  
 

 

 

 

 

 

 

För att identifiera hinder görs en kartläggning 
utifrån individ, familj och skola, för att få en 
bredare bild och förståelse för elevens situation.  
 
 
 
Elevkoordinatorernas viktigaste uppdrag är att 
vara länken mellan skola och elev/vårdnadshavare 
där de stöttar, undanröjer tvivel och skapar en 
trygghet för att möjliggöra elevernas återgång till 
skolan. Elevkoordinatorerna har vid olika tillfällen 
också varit ansvariga för kartläggningar av elevers 
situation.  
 
 
 
 
Vi som arbetar med insatsen är  

Mirnes Meskic, processledare  
mirnes.meskic@horby.se  

Malin Frank, processledare 
eva.liedholm@finsammittskane.se 

Camilla Hindersson, samverkansstrateg 
camilla.hindersson@finsammittskane.se 
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Insats Vilja  
  

Vilja är en frivillig insats för ungdomar i 
åldern 19-29 år som har 
aktivitetsersättning via Försäkringskassan. 
Insatsen startade med deltagararbete 
höst/vinter 2019.  
I dagsläget har vi cirka 20 deltagare.  
 

På grund av covid-19 så har många av de 
aktiviteter som vi planerat för våra 
deltagare tyvärr inte varit möjliga att 
genomföra; exempelvis fikaträffar, 
workshops, träning, och åka på utflykter.  
Det har också varit väldigt svårt att hitta 
praktikplatser eller sysselsättning till de 
deltagare som önskat detta. Räddningen 
har varit de frivilligorganisationer som 
finns och tar emot trots pandemin, 
Erikshjälpen Lund och Eslöv, ett café i 
Hörby samt en skola i Höör. 
 
 

För de deltagare som inte har praktikplats 
eller annan sysselsättning så har den 
senaste tiden bestått av individuella samtal 
som sker via fysiska träffar, telefon, online 
eller promenader när vädret tillåter.  

  
 

Det har funnits en vakans på 50% för 
processledare sedan september 2020 vilket också 
påverkat deltagararbetet främst i Hörby. 
 
Sedan 2021-03-01 har denna tjänst äntligen 
tillsats, och vi välkomnar glatt Eva Liedholm till 
vårt team! 
 
 
 

 

 

 

Vi som jobbar med insatsen är  

Annett Myhrman, processledare  
annett.myhrman@finsammittskane.se  

Eva Liedholm, processledare,  
eva.liedholm@finsammittskane.se 

Camilla Samberg, samverkansstrateg 
camilla.samberg@finsammittskane.se 
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Vi påbörjar nu arbetet med månadsbrev på nytt efter en turbulent tid. Hädanefter kommer 
månadsbreven komma den sista i månaden, varje månad. 

 

 

 

 

 

 

Under 2020 förlorade FINSAM MittSkåne sin förbundschef Janet Winslott efter en tids sjukdom. 
 
 

Janet var med och startade FINSAM MittSkåne i april 2011, hon brann för sitt arbete och 
samverkan.  

Hennes överflöd av energi och engagemang fångade ett helt rum.  
Hon var en solstråle som spred glädje till alla i sin närvaro, och hon kommer fattas oss oändligt.  

 
Vi minns Janet med värme och fortsätter vårt viktiga arbete med de lärdomar hon gav oss. 

Vi vill därför dedikera dessa månadsbrev till Janet,  
till minne av hennes outtröttliga arbete och enorma passion. 
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