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God Jul och Gott Nytt År till
alla samverkare!
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp vill tacka alla för gott samarbete och
god samverkan under året som gått. Just nu
planeras för nytt år och nya utmaningar!
Planerade insatser under 2017: Styrelsen har vid
sitt sista möte för året beslutat att följande insatser ska genomföras under 2017.







Hjortmossens fortsätter som under 2017
med de arbetsstationerna som finns samt
med AURA - utredningsresurs och Hälsa för
Alla.
Trampolinen kommer finnas i Trollhättan, i
Lilla Edet och i Grästorp. Verksamheterna
öppnas även upp för personer som är eller
har varit sjukskrivna.
Socialt företagande och lärande fortsätter
även 2017.
Satsningen på CSR – socialt och samhällsengagerade företag fortsätter fram till och
med mars 2018.

Mera nyheter: Under 2017 kommer det finnas
en Case Manager, C.M. i Trollhättan som ska
arbeta med unga som behöver extra stöd för att
hitta rätt bland myndigheter och rätt insats för
att komma vidare mot arbete och/eller studier.
Målgruppen är unga som kan komma från samtliga myndigheter. Mer information finns på

www.softleg.se samt hos C.M., Stefan Nidelius
på 0520-49 57 23 stefan.nidelius@trollhattan.se
Europeiska socialfonden, ESF, har beviljat medel
för Projekt Friska Vindar: Samordningsförbundet kommer från mars 2017 stå som ägare för
ett ESF-projekt i vårt område. Projektet ger oss
möjlighet att arbeta vidare för att bidra till ökade
återgångar till arbete och studier för personer
som är eller har varit sjukskrivna. Projektet
kommer pågå under tre år och inleds med en 6
månaders planeringsfas och därefter 30 månader genomförandeperiod. Tanken är att skapa
200 nya platser. Aktuellt just nu är att rekrytera
personal samt iordningställa så att projektet kan
starta den 1 mars 2017.
Lediga tjänster i samverkansuppdrag: En ledig
tjänst finns som projektledare till Friska Vindar
50 % och en ledig tjänst som projektadministratör till Friska Vindar 50 %. Låter det intressant så
gör en intresseanmälan före 19 januari. Vi erbjuder ett kul och spännande arbete, gott samarbete och massor av ny kunskap. Mer info på
www.softleg.se eller så kontaktar du Ann Kickeus 0520-49 69 49, ann.kickeus@trollhattan.se
En ledig tjänst på Trampolinen i Trollhättan:
Trollhättans Stad har en ledig plats på Trampolinen i Trollhättan. Läs mer om detta på kommunens lediga platser eller så kontakta enhetschef
Sofia Laudon på 0520- 49 79 10.
Konferenser och samverkansdagar 2017: Boka
redan nu in Arenadag som är planerad till den 26
april. Du är också välkommen då vi den 29 augusti startar vi upp nya insatser med Kickoff för
Friska Vindar. Mer information om dessa dagar
kommer senare. Välkomna!
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