Visby 2014-06-25

Nu är det sommaren 2014. Tack för år av gott samarbete!
Det är sommar på Gotland. För min del väntar inte bara semester. När Almedalsveckan är över går jag i
pension från uppdraget som FinsamGotlands samordnare.
När samordningsförbundet FinsamGotland bildades hösten 2008 fick jag uppdraget som
dess samordnare. Jag möttes i stort sett av ett tomt skrivbord. Tidigare försöksverksamhet
hade lagt en grund för samverkanstanken. Men jag fick fria händer och stort förtroende att
bygga upp verksamheten, i dialog med Finsams parter och styrelse.
Det har varit en resa, understundom ganska gungig men hela tiden spännande och
inspirerande. Verksamheten står allt stadigare på sina tre ben: Projekt, att påverka strukturer
och att skapa mötesplatser som våra frukostmöten, Inspiration Finsam och nu närmast FINSAM
i Almedalsveckan. Den utvärdering som Kommunforskning i Västsverige genomförde hösten
2013 visar att vi ser en fördjupad samverkan mellan parterna på Gotland.
När jag blickar tillbaka kan jag med facit i hand se en röd tråd i det vi genomomfört. Det blir inte alltid
som man tänkt från början, men erfarenheter från projekt och verksamheter har tagits tillvara. Summan är
att samverkan och samarbete ger resultat.
Dessa våra gemensamma erfarenheter har lett fram till JobbSam, en verksamhet som nu
byggs upp med stöd från Finsam under den tid som behövs för att slipa bort gruset i
samarbets-maskineriet. Här finns Finsams parter samlade under ett tak. På så sätt kan vi
förenkla vägen mot jobb, studier och egen försörjning för dem som är i behov av
arbetsmarknadsinriktad rehabilitering. Redan nu hör vi att det faller väl ut - framförallt för
individen, men också bland handläggare och därmed Finsam parter.
Finsam handlar om att söka skapa sammanhang. Det har alltid varit min ledstjärna att sammanföra
nätverk från tidigare arbetsplatser med de nya. Det händer något när människor möts. Bollar sätts i
rullning och nya mönster växer fram. Finsam är som ett kalejdoskop, en mängd stjärnor som tillsammans
skapar en bild. Och om man skakar om lite grann bildas nya bilder – nya sammanhang för varje enskild stjärna.

Efter sex och ett halvt år som samordnare för FinsamGotland är det dags att gå vidare.
Efter Almedalsveckans slut går jag i pension och lämnar med varm hand över till min
efterträdare, Greta Henriksson.
Jag vill med detta brev önska er alla en skön sommar och framföra mitt stora tack för gott samarbete under
åren. Ingen nämnd ingen glömd. Ni kommer alltid att ha en stor plats i mitt hjärta.

Bifogas: FINSAM i Almedalen 2014. Fem frukostmöten, två lunchseminarier, ett offentligt samtal.
INSPIRATION FINSAM 2014: TÄNK GÄRNA: TÄNK HJÄRNA
Årets inspirationsdagar har hjärnan i fokus. Det handlar om stress, avkoppling. Det som är utvecklande
och det som är invecklat. Välj bland sex spännande föreläsningar 8, 9 och 10 oktober.
Program och föreläsare finns på vår hemsida. www.finsamgotland.se/inspiration2014
Planera och fundera nu. Länk för anmälan öppnas vecka 34 (18 augusti)

