
Utfall av inriktningsmål FINSAM i 

Malmö 2019 - 2022 

 

 



Bakgrund 

Styrelsen i FINSAM i Malmö fattade nedanstående beslut om inriktning för verksamheten den 13 

februari 2019 med syfte att säkerställa att förbundets syfte, underlätta och uppnå en effektiv 

resursanvändning, uppnås.  

 

Styrdokument har varit ett arbetsverktyg för styrelsen vid större beslut om vägval, projektansökningar 

samt följts upp löpande under mandatperioden. Detta är en sammanfattning av hur förbundet jobbat 

med detta verktyg och vad det lett till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utfall av inriktningsmålen för FINSAM i Malmö under 2019–2022 

 

FINSAM i Malmö skall ha Malmöbor i arbete och studier som vision. 

• 1774 malmöbor har skrivits ut till arbete efter en insats från FINSAM i Malmö 

• 288 malmöbor har skrivits ut till studier efter en insats från FINSAM i Malmö 

• 7 av 13 insatser hade fokus på arbete/studier under mandatperioden. Övriga hade fokus 

på att öka kunskap kring arbetslivsinriktad rehabilitering. 

 

FINSAM i Malmös organisation skall vara behovsstyrd och utgå från parternas samlade aktuella 

behov samt stödja befintliga strukturer. 

• Ett chefsnätverk har etablerats bestående av de högsta tjänstepersonerna i respektive   

organisation och dessa har träffats två gånger per år under mandatperioden. 

• FINSAM har blivit inbjuden till och deltagit i följande organiseringar: 

o REKO-överenskommelse 2021–2022 

o Lokal överenskommelse gemensamma insatser  

o Regionalt nätverk FINSAM 

o Nationell effektutvärdering (Inspektionen för socialförsäkringen) 

o Nationell kommunikation FINSAM 

o Nationellt SUS-nätverk 

o Nationell referensgrupp i framtagning av nytt uppföljningssystem FINSAM 

o Hälsofrämjande etablering (Europeiska socialfonden) 

o Hälsofrämjande innovation (Vinnova) 

 

FINSAM i Malmö skall jobba aktivt som tjänstekonsulter med samverkan inom arbetslivsinriktad 

rehabilitering i Malmö. 

• FINSAM i Malmö har tagit emot beställningar på 24 uppdrag, varav 12 avsåg 

utredningar/kartläggningar och 12 avsåg processledning, och utfört dessa.  

 

FINSAM i Malmö skall jobba med uppföljning, utvärdering och analys med tydliga identifierade 

mottagare. 

• Tertialrapporter har lämnats in och diskuterats i styrelsen för alla insatser tre ggr/år.  

• 11 rapporter och utvärderingar har lämnats in till FINSAM i Malmö. 

 

FINSAM i Malmö skall starta projekt utifrån de tre fokusområden som förbundet identifierat i 

samband med förbundets 10-årsjubileum. 

• Förbundet har haft tre fokusområden under mandatperioden; ”Struktur i samverkan”, 

Samarbete med sjukvården” och ”Kunskapssatsningar”. Sju projekt startade under 

mandatperioden och huvudfördelningen mellan fokusområdena var enligt följande: 

o Struktur i samverkan, 5 st. 

o Samarbete med sjukvården 2 st.  

 

 

 

 



FINSAM i Malmö skall jobba med strukturerade kunskapssatsningar 

• FINSAM i Malmö har arrangerat 7 föreläsningar 

• FINSAM har startat podden Vet Ni!. Podden har inriktning mot arbetslivsinriktad 

rehabilitering, psykisk hälsa, samverkan och vägen till arbete och studier. 91 avsnitt har 

spelats in med 6050 spelningar. 

 

FINSAM i Malmö skall tydligt specificera krav på implementering utifrån varje projekts mål och 

förutsättningar  

• Make it work avslutas som FINSAM projekt 2022 och övergår i ordinarie verksamhet. 

• FACT avslutas som FINSAM projekt 2021 och övergår i ordinarie verksamhet. 

• Uttalad avsikt att CaMp skall finnas kvar i uppnås inte efter projektslut 2019. 

 

 

 


