Vi firar 10 år
den 15 december 2014

För 10 år sedan, den 15 december 2004, bildades Sveriges första
Samordningsförbund i Trollhättan. Förbundet bildades enligt en ny
lagstiftning om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Sedan starten har förbundet utökats med Lilla Edets och Grästorps
kommunområden och från 2009 finns Samordningsförbundet
Trollhättan Lilla Edet och Grästorp. I Västra Götalandsregionen
finns det 16 samordningsförbund och sammanlagt i Sverige hela
84 stycken. Den finansiella samordningen har på flera sätt varit
framgångrik och fler förbund är därför på gång att start inom kort.
Uppdrag för förbunden är att verka för att samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, regionen och medlemskommunerna ska utveckla så att fler personer kommer i arbete
eller uppnår förbättrad förmåga till arbete. De medel som förbundet
förfogar över ska också användas så effektivt som möjligt och det
är de aktuella målgruppernas behov som ska styra innehållet i de
insatser som genomförs. Individperspektivet ska alltid vara i fokus.
Aktuella målgrupper för samverkan genom förbundet i Trollhättan,
Lilla Edet och i Grästorp är unga vuxna med funktionsnedsättning
eller de som är i behov av extra stöd för att kunna komma i arbete.
De personer som samverkan inriktas mot har också behov av
insatser från fler än en av de samverkande myndigheterna.

Under 10 år har samverkande myndigheter i vårt område tillsammans drivit många olika insatser som riktats mot olika
målgrupper.
Ni kanske minns:
VÄRKSAM
Ensamstående föräldrar
UTSIKT
RESURSFORUM
FK-handläggare på Vårdcentraler
Samverkande team
Jobbcoacher i Lilla Edet
Rehabvägledare i Lilla Edet
Ungdomslyft
Arbetsmarknastorg
Aktuella insatser 2014:
Hjortmossen - arbetslivsinriktad rehabilitering
Trampolinen i Trollhättan
Arbetsmarknadstorget för unga
AURA i Lilla Edet
Trampolinen i Lilla Edet
Rehabvägledare i Grästorp
KRAMI
Göra skillnad
Psykolog 50 %
AKTIV/Med små steg
KUR, kompetensutveckling inom psykisk ohälsa
På gång just nu:
Strukturprojekt för start av fler sociala arbetsintegrerade företag
Samverkansprojekt genom Europeiska socialfonden - fokus är
att motverka unga vuxnas utanförskap
Café SOFTLEG fortsätter som en gemensam arena för samverkare mitt i Trollhättan

10 år sedan start…. Vad blev det då av det?
Sedan starten 2004 har det deltagit över 3000 personer i olika
individinsatser. Därtill har det genomförts gemensamma utbildningar
och kompetensutvecklingsinsatser (1300 platser) för personal samt
hållits många, många ”samverkansmöten”. I genomsnitt har det under
de 10 första åren varit över 1000 deltagare som efter avslutad
aktivitet fått arbete eller börjat studera och hela 70 % har uppgett
att deras livskvalité förbättrats. Ett mycket bra resultat tycker vi!
Erik 26 år, berättar…

För tre år sedan började jag arbetsträna på Hjortmossens Arbetslivsrehabilitering. Jag
hade gått hemma i två år utan något vettigt att göra på dagarna annat än att fördriva
tiden. Det var mest den sociala aspekten som skrämde mig vid tanken på att börja där.
Jag visste inte hur jag skulle klara av att möta, samtala och jobba med nya människor.
Det visade sig dock inte vara något bekymmer. Jag blev väl omhändertagen redan från
start och kände mig snart bekväm där. Jag arbetstränade i 6 månader på kontorsavdelningen. Det kändes bra att återigen ha rutiner och någonting att göra på dagarna. Mitt
självförtroende ökade och jag vågade allt eftersom ansvara för fler arbetsuppgifter som
tidigare känts mycket jobbiga.
Efter Hjortmossen började jag på Trampolinen i en grupp. Vi hade gruppträffar där ett
par gånger i veckan under tre månaders tid. Genom samtal, föreläsningar, studiebesök
och uppgifter lärde jag mig mer om arbetsmarknaden men även om mina egna styrkor
och svagheter. Efter gruppträffarna var över tipsade de mig om en praktikplats som jag
började och som till slut övergick i en anställning.
De första månaderna var min uppgift att sköta enklare administrativt arbete. När det
jobbet var avklarat blev jag erbjuden att fortsätta jobba på NÄL med uppgift att
transportera patienter i säng och rullstol mellan avdelningar. Min anställning var först på
halvtid men sedan dess har jag gradvis gått upp i tid och jobbar nu sju timmar om
dagen. Jobbet gör att jag får träffa och prata med många trevliga människor dagligen
och känna att jag gör nytta.
Under de tre år som gått sen jag började på Hjortmossen har jag blivit mer social. Jag
har fått fler vänner, har lättare för att prata med folk och är oftare delaktig i sociala
aktiviteter. Jag har insett att jag mår bättre av att vara bland andra människor.
Erik

Det är förbundets styrelse som utsetts av Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen samt av fullmäktige i medlemskommunerna och regionen som beslutar om vilka insatser som ska
genomföras. Utgångspunkten är alltid helhetssyn utifrån ett
deltagarperspektiv. Förbundets har också en tillhörande beredningsgrupp bestående av lokala chefer som gemensamt
har ansvar för de olika insatserna som genomförs. Beredningsgruppen lägger även fram förslag om vilka målgrupper
och insatser som förbundet ska prioritera.
Styrelsen december 2014
Monica Hanson, Trollhättans Stad
Britt-Inger Gravander, Arbetsförmedlingen
Bertil Andersson, Försäkringskassan
Nicklas Attefjord, Västra Götalandsregionen
Ersättare:
Peter Spjuth, Lilla Edets kommun
Niclas Andrén, Grästorps kommun
Leif Johansson, Arbetsförmedlingen
Eva Fasth, Försäkringskassan
Ulrik Hammar, Västra Götalandsregionen
Beredningsgruppen december 2014
Karl-Gutsav Elf, Trollhättans Stad
Christina Vallgren, Trollhättans Stad
Anette Hjern-Jegerås, öppenvårspsykiatrin i Trollhättan
Fredrik Skoglund, Arbetsförmedlingen i Ale
Ingemar Hansson Arbetsförmedlingen i Trollhättan
Ann-Christine Gustavsson Lilla Edets kommun
Linda Biltmark Försäkringskassan
Primärvården vakant
Grästorps kommun vakant

Vill du veta mer om oss så finns hemsidan
www.softleg.se eller www.samverkanvg.se.
Du kan även kontakta förbundet genom
ann.kickeus@trollhattan.se eller på
softleg@trollhattan.se

Du är alltid välkommen
att höra av dig till oss!

