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nätet för den som behöver stöd från flera myndigheter. Deltagare till CM kan komma från
samtliga av förbundets medlemsmyndigheter.
Nya samverkare i samverkansuppdrag
Från i höst har vi fått flera nya medarbetare. Det
är Johanna Ström, Arbetsförmedlingen som arbetar i Hälsa för Alla och Friska Vindar, Linda
Huhtala, Lilla Edets kommun som arbetar i
Trampolinen i Lilla Edet och Josefine Johansson
från Trollhättans Stads personalavdelning som
arbetar i Friska Vindar och Hälsa för Alla. Välkomna till er och lycka till med nya jobben!

Hej alla samverkare!
Hoppas ni alla fick en riktigt fin sommar och en
bra start på hösten. Här kommer kort info om
aktuellt just nu i ert Samordningsförbund.
Följande insatser finns för deltagare: Först en
påminnelse över vilka samverkansinsatser som
finns samordnade genom förbundet under hösten. Det finns gott om lediga platser så passa
gärna på att planera in VISAbesök. Kontaktuppgifter till insatserna hittar du på www.softleg.se
- Friska Vindar, ett ESF projekt som riktas till
den som är eller har varit sjukskriven. Även personer med anställning kan ingå i Friska Vindar.
Nytt för hösten är att erbjuda Skrivarskola och
att Måla sina inre bilder för att skapa välmående.
- Trampolinen i Trollhättan, och i Lilla Edet.
Målgruppen är unga vuxna men även äldre kan
få en plats på Trampolinen. Modellen är gruppaktiviteter och individuell coachning mot arbete och studier.
- Vägen Vidare och Hälsoskola. Trollhättans
Stad anordnar insatser för utrikesfödda kvinnor.
Vägen Vidare, en insats som bygger på fördjupad samhällsinformation samt Hälsoskolan i
form av utbildningsinsatser om egenhälsa och
det svenska sjukvårdssystemet enligt ett beprövat VGR koncept.
- Case manager, CM, i Grästorp. Grästorp har
valt att ha en samordnande CM som spindel i

Ledigt uppdrag
Just nu pågår även nytillsättning av en arbetsförmedlare till Trampolinen i Trollhättan. Intresserade kan kontakta Niklas Pettersson sektionschef på Arbetsförmedlingen.
2019 års verksamhetsplan
Under oktober kommer beredningsgruppen att
ses för att diskutera behov av insatser och för
samplanering av 2019 års verksamhet. Om det
finns idéer om insatser eller annat kontakta
gärna din representant i beredningsgruppen
som består av: Caroline Ask FK, Niklas Pettersson AF Trollhättan, Eva Hallberg AF Nödinge
(Lilla Edet), Anette Hjern Jegerås Psykiatriska
Öppenvårdsmottagningen Trollhättan, Gunilla
Nemcek Vårdenheten psykosmottagning dagsjukvård, Christina Vallgren Trollhättans Stad,
Annika Andersson Trollhättans Stad, Pernilla
Sundemar Lilla Edets kommun, Mattias Ymefors
Grästorps kommun.
Du kan även kontakta förbundet direkt genom
ann.kickeus@trollhattan.se. Välkommen att
höra av dig!
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