
Finsam finansierar

När värdet 
varar längre 
än projektet



”Förutom finansiellt stöd 
bidrog Finsams medverkan i 
styrgruppen till att vi två tred-
jedelar in i projektet tog ett 
inriktningsbeslut om eventuell 
övergång till reguljär verk-
samhet efter projektavslut. 
Jag tänker att Malmö stad och 
Region Skåne inte hade klarat 
detta på egen hand.”

Lisa Lannerud, enhetschef på Malmö 
stads funktionsstödsförvaltning, 
berättar om hur Malmö stad och 
Region Skåne introducerade integre-
rade team (från båda organisationerna) 
för att ge stöd åt personer med allvarlig 
psykisk ohälsa. Projektet som övergick 
till ordinarie verksamhet är ett exempel 
på samarbete över organisations-
gränserna med Malmöbornas bästa i 
fokus, men också ett exempel på hur 
vi på Finsam i Malmö vill arbeta med 
finansiering.

 ”Vi hade inte varit 
där vi är idag 
utan Finsam”



Finsam i Malmö arbetar för att 
stötta våra medlemsorganisationers 
samverkan och utveckling på olika sätt. 
Tjänsten finansiering möjliggör projekt 
som kan underlätta våra medlemmars 
gemensamma arbete med att få fler 
Malmöbor i arbete och studier. 

Men pengarna är bara ett av värdena vi kan bidra 
med. För oss är det viktigt att finnas med  hela 
vägen. Det börjar redan med dialogen om projek-
tets förutsättningar och att vi guidar er genom 
projektansökan. Nästa steg kan innebära att vi har 

en aktiv roll i projektets styrgrupp. Det gör att vi 
tillsammans kan se till att projekten löser rätt saker 
på riktigt. Och att vi kan vara flexibla nog att styra 
om när nya insikter och förutsättningar pekar i en 
annan riktning.

För vem och vad
Alla som jobbar inom Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Malmö stad och Region Skåne 
kan när som helst kontakta Finsam i Malmö och 
diskutera möjligheten till finansiering av samar-
beten. Det gäller såväl handläggare som chefer 
och politiker. Det kan vara små insatser på någon 
dag eller stora projekt som spänner över flera år.

Ta hjälp av Malmöborna
Malmöbornas tid i arbetslöshet kommer 
att bli kortare om våra insatser skapas 
utifrån insikter om vad de verkligen tycker, 
tänker och behöver. Därför är det viktigt för 
oss att deras röst blir hörd redan när våra 
gemensamma projekt designas. Innan en 
insats beviljas av oss ska representanter för 
de Malmöbor som insatsen riktar sig till vara 
delaktiga i framtagandet av denna. Finsam 
i Malmö hjälper gärna till att formulera 
och genomföra den dialog eller eventuella 
undersökningar som krävs för att detta ska 
kunna ske.

Tjänsten uppdateras
Vi har sett över processen för vår finansie-
ringstjänst. Det har vi gjort för att vi vill bli 
tydligare och mer transparenta kring hur vi 
fördelar våra resurser. Vi vill också förenkla 
ansökningsprocessen så att de sökande 
kan lägga mer tid på sitt uppdrag än på 
ansökningsskrivande.

Rent konkret innebär det bland annat fler 
mindre steg och löpande dialog. Vi sänker 
tröskeln i ett första steg, ger snabbare 
feedback och vägledning inför en mer 
grundlig ansökan.

Finansiering  
med mer



Ansöknings
process
1 Dialog påbörjas

2 Enklare projektbeskrivning skickas in 

3 Presentation för styrelse och prövning

4 Feedback inför ansökan

5 Projektansökan skrivs och skickas in

6 Ansökan beviljas

7 Gemensamt genomförande där Finsam 
tar en aktiv roll

Så går  
det till

Fördelar med Finsam finansierar

• Dialog med finansiären (Finsam) 
från start

• Låg första tröskel – snabb feedback

• Behöver inte lägga tid på ansökningar 
som inte blir finansierade

• Finsam kan hjälpa till med vägledning 
hela vägen

• Finsam stödjer aktivt projekten för att 
de ska kunna uppnå sina syften

Ett ben av flera
Finansiering är en av våra tre tjänster, men även 
de andra två kan vara aktuella för ditt projekt. 
Tjänsterna Finsam utreder och processleder 
eller Finsam kopplar samman, kan till exempel 
skapa förutsättningar för finansieringen eller 
vara tillgångar under projektet. Exempelvis för att 
komma åt aktuellt problem och arbeta fram en 
långsiktig lösning som kan leva vidare efter att 
projekt finansieringen är avslutad.



Detta är vi
Finsam i Malmö jobbar för visionen 
”Tillsammans för fler Malmöbor 
i arbete och studier”. Det handlar 
om att underlätta för de som jobbar 
operativt med insatser för personer 
som är i behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser. 

Vi är en liten styrka på två personer som till 
vardags jobbar på Finsam, men bakom oss 
finns en styrelse med representanter från de 
organisationer som äger Finsam i Malmö: 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
Malmö stad och Region Skåne.

Det är för personalen i dessa organisa-
tioner vi finns till. Följande tjänster kan vi 
erbjuda: 

• Finsam kopplar samman

• Finsam processleder och utreder

• Finsam finansierar

Det finns inga vattentäta skott mellan 
tjänsterna. I de flesta uppdrag vi får arbetar 
vi med alla dessa verktyg samtidigt. 

Men vi erbjuder också kunskapssats-
ningar som workshops, seminarieserier, 
föreläsningar och spelar in podden ”Vet Ni!” 
kring ämnen som efterfrågas. Alla avsnitt av 
Vet ni! hittar du på vår hemsida.

Vi är inte stora men vi har insett kraften 
i ett samtal över en kopp kaffe eller över 
en lunch. Och att det är relationsbyggandet 
mellan funktioner som skapar förutsätt-
ningar för att verkligen nå målet. 

Vill du också träffa oss och få veta mer 
om hur vi skulle kunna hjälpa dig? Du är 
varmt välkommen att höra av dig!

Mikael Jung, förbundschef
mikael.jung@finsamimalmo.se
073-420 01 50

Fredrik Neuman, utredare
fredrik.neuman@finsamimalmo.se
070-227 25 35
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