Från samverkan till samarbete –
ledord för samhällsutveckling
Välkommen till Finsam konferensdag 24 april 2018, Ronneby Brunn
Den regionala Finsam-konferensen arrangeras av medlemmarna i Samordningsförbundet Blekinge
(Landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och samtliga kommuner i länet).
Samhället är i ständig förändring och står inför nya utmaningar. För att nå långsiktiga lösningar behövs
samverkan. Sedan 2006 är samordningsförbundets uppdrag i Blekinge att samordna samhällets
resurser för individer där myndigheternas ordinarie uppdrag var och en för sig inte räcker till. För att
lösa en del av morgondagens komplexa utmaningar krävs en mångfald av perspektiv och idéer där de
gemensamma nycklarna heter samverkan och samarbete! Begrepp som social hållbarhet,
jämställdhet, tillit och värdegrund är några av de begrepp som krävs för att navigera i organisatoriska
mellanrum och där skapa samverkan. Det finns ett flertal exempel på hur samverkan har bidragit till att
öka förutsättningarna för långsiktiga hållbara lösningar kring komplexa behov.

Datum och plats

24 april, 2018, klockan 8.30-15.30
Ronneby Brunn, Ronneby

Anmälan

Gör din anmälan via denna länk :

https://goo.gl/forms/JIoqkX9jCE7L5ztu1
VI går efter principen först till kvarn. Anmälan är bindande men
kan överlåtas till annan person. Sista anmälningsdag är den
24 mars.

Målgrupp

Till konferensen välkomnas ledamöter och tjänstemän från
respektive medlemsorganisationer. Personal från berörda
samverkanspartner och projekt samt brukarorganisationer.

Information

För frågor kring anmälan och praktiska detaljer kontakta
peter.ratcovich@finsam-blekinge.se
anna-d.andersson@ltblekinge.se

Program
8.30 Registrering och kaffe
09.00 Inledning
Christel Friskopp Landstingsråd och Förbundschef Peter Ratcovich.

Moderator Ted Bergendal
09.15 Historisk tillbakablick och framtidsutsikter för Samordningsförbund.
Johan Jonsson, DELTA Göteborg.
Johan Jonsson var 1997 - 2004 verksam som förbundschef i DELTA som var ett av sju försök som
föregick lagstiftningen om finansiell samordning. DELTA försöket kom i många stycken att bilda förebild
för lagstiftningen. När lagstiftningen trädde i kraft 2004 och fram till 2013 arbetade Johan som
folkhälsochef i Västra Götalandsregionen.
Föreläsningen kommer att ge en bakgrunden till och förutsättningarna för FINSAM lagstiftningen, bland
annat behovsbilden samt lagens karaktär. Vidare kommer Johan att uppehålla sig vid vilka möjligheter
och vilken potential, inte minst politiskt och välfärdsmässigt, som finns i lagstiftningen.

10.00 Fika
10.30 Svensk välfärd i en värld i förändring - om konsten att göra synvändor och
värna den sociala hållbarheten.
Hans Abrahamsson, docent i Freds- och utvecklingsforskning, Göteborgs
universitet tidigare verksam som gästprofessor i Globala politiska studier,
Malmö Högskola
Hans talar om vår tids stora samhällsomdaning där det lokala flätas ihop
med det globala, statens roll förändras, det sociala kontraktet luckras upp
och det civila samhället tudelas. Det räcker därför inte att göra mer och
bättre utan att tänka på ett nytt sätt och göra annorlunda. FNs globala mål
för en hållbar utveckling (Agenda 2030) kan härvidlag visa sig utgöra ett
viktigt transformativt verktyg.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 Stöd till tidiga insatser för minskad sjukfrånvaro.
Patrick Barringer, Områdeschef Försäkringskassan Skåne nordost och Blekinge.
Sedan 2011 har andelen sjukfall i psykiatriska diagnoser ökat med 111%. Som arbetsgivare är det
viktigt att agera tidigt. Hur ser sjukfrånvaromönstren ut på arbetsplatser, vilka riskfaktorer finns och
vad kan vi göra för att minska sjukfrånvaron och hålla den på en låg och stabil nivå?

14.00 Välbefinnande coaching
Danilo Garcia, forskningschef Blekinge kompetenscentrum, Landstinget Blekinge
Välbefinnande coaching är en personcentrerad aktivitet som används både som intervention och
prevention. Den är baserad på en biopsykosocial modell på hälsa (fysisk, psykisk och social) Metoden
används som en av två interventioner i den FINSAM finansierade projektet ”Hållbar Personlig
Utveckling.

14.30 Exempel på pågående Finsam-projekt i Blekinge
Eva Karlström, Care off Ronneby
Anna Andersson, Hållbar personlig utveckling

15.00 Avslutning
Christel Friskopp Landstingsråd och Förbundschef Peter Ratcovich.

