Nyhetsbrev: april 2017

Hej alla samverkare!
Här kommer färsk information om vad som
händer inom ert samordningsförbund just nu!
Årsredovisningen för 2016 är nu klar:
Under 2016 deltog sammanlagt fler än 850
personer i olika aktiviteter och samverkansinsatser som samordnades genom förbundet.
Drygt 320 personer deltog i individinsatser som
finns samordnade, så som t.ex. Trampolinen i
varje kommunområde och Hjortmossens arbetsrehabilitering i Trollhättan. Resultatet visar
att av de 135 personer som under 2016 avslutades så fick 36 % arbete eller började studera.
Målet var 40 %. Hela 70 % uppgav efter att ha
avslutats i insatserna att deras livskvalitet ökat.
Bra jobb från alla inblandade och ett mycket
gott resultat tycker vi!
Periodens ekonomiska resultat visar ett underskott på 680 tkr vilket också var väntat.
Hur märker vi att det blir bättre?
Förbundet har under tre år deltagit som ett
”pilotområde” för att i projektform testa olika
indikatorfrågor kring hur man på riktigt kan
veta att samarbete och att arbeta tillsammans
gör skillnad. Projektet ”Hur märker vi att vi blir
bättre?” avslutades i september 2016 och vi
laddar nu för att under våren komma igång
med frågorna som vi ska använda som en ny
uppföljningsmetod för den finansiella samordningen i vårt område. Möjligheter kommer

senare att finnas till att få fram underlag för
verksamhetsutveckling och göra jämförelser
mellan insatser och andra förbund.
Vårt nya projekt Friska Vindar:
Från mitten av mars arbetar Paula Andersson
som annars hör hemma på Arbetsförmedlingen
i Trollhättan med det planeringsarbetet som är
början på vårt nya samverkansprojekt Friska
Vindar. Vi önskar Paula lycka till! Friska Vindar
är ett ESF finansierat projekt där Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
står som projektets ägare. Målsättning är att
under tiden september 2017 tom november
2019 anordna 200 nya rehabiliteringsplatser i
Trollhättan, Lilla Edet och i Grästorp. Vill Du
komma i kontakt med Paula så nås hon på telefon 010-488 24 41.
Målgruppen för Friska Vindar:
Målgruppen omfattar personer (alla åldrar)
som är eller varit sjukskrivna och har behov av
stöd för att kunna återgå till arbete (eller studier). Projektet kommer även att arbeta med
personer som har en anställning och som då
varit frånvarande mer än 90 dagar från sitt
ordinarie arbete.
Samverkansdag och Kick Off för Friska Vindar:
Vill Du veta mer om Friska Vindar så kommer vi
att anordna en samverkansdag med Kick Off i
Trollhättan den 29 augusti. Känn Dig välkommen till dagen! Mer information om program
osv. att gå ut i samtliga organisationer senare
under våren.

Samordningsförbundet vill önska alla en
Glad Påsk och en bra start på våren!
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