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Utan intressenternas motstånd, skulle
samarbe te inte vara
nödvändigt, och utan
intressenternas
medberoende skulle
de t inte vara möjligt!
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Äntligen! Säkrade

villkor för samordningen
I budgetproppen kom
äntligen beskedet att
finansieringen till samordningsförbunden läggs
in i statsbudgeten som ett
eget anslag. Dessutom får
samordningsförbunden
gemensamt i landet ett
ökat anslag från staten
med 20 miljoner.

Nu startas ett
lösningsfokusnätverk!
Intresset för lösningfokuserat arbetssätt
växer i länet och ett nätverk har bildats.
- Ett nätverk gör det möjligt att enkelt
sprida idéer om vad som fungerar, vad
som kan bli annorlunda och vilka små steg
som tar oss i önskad riktning, säger Sussan
Öster, metodutvecklare i landstinget och
en av flera initiativtagare till nätverket.
Just nu byggs upp en e-postlista av intresserade. Kom med du också!
Läs mer på http://www.samordningnv.se/vastmanland/losningsfokusnatverk.shtml

Långsiktig social
investering är grejen

Vilken skillnad gör detta?
- Detta är fantastiska nyheter och resultatet av något vi tillsammans har jobbat för
under många år, säger Jonas Wells, samordnare i Norra Västmanland. Nu är det möjligt
att jobba ännu mer långsiktigt och det är viktigt för samordningen. Dessutom ger en
säkrad tilldelning helt klart bättre villkor för det lokala arbetet. Det är bra för alla
parter.

Den 12 oktober arrangerades ett gemensamt seminarium med Ingvar Nilsson,
nationalekonom med 30-års erfarenhet av
utvärdering av samverkan. 73 personer,
professionella, chefer och beslutsfattare inspirerades. Det var en riktigt bra
dag och många gillade idén med sociala
investeringsfonder som gör att medel kan
frigöras för arbete över förvaltnings- och
myndighetsgränser och över tid.
Ta del av Ingvar Nilssons bildspel på http://www.
samordningnv.se/vastmanland/kalendarium.shtml

Räcker det ökade anslaget?
- Nja, inte riktigt. Den raska ökningen av antalet samordningsförbund de senaste åren
har gjort att medlen delas av allt fler. Det är dock positivt att samordningsförbunden
tillsammans får mer medel. Det viktigaste är att medlen används effektivt och att de
får igång nya arbetssätt, nya metoder och nya tankemönster – tillsammans kan vi göra
mera för individer som behöver det.
Läs mer på http://samordningnv.blogspot.com

Norberg har lägst
försörjningsmått i länet

Gemensam ESF
ansökan inlämnad

I september kom försörjningsmåttet för
kvartal 2, 2011. Här samlas försörjningskostnaderna för ohälsa och arbetslöshet
i en gemensam stapel. Lägst i länet för
första gången och anmärkningsvärt är
Norberg med ett försörjningsmått på 52
kr/inv och dag.

Samordningsförbunden i Västmanland
har tillsammans med Försäkringskassan
och samordningsförbunden i Sörmland
och Östergötland lämnat in gemensam
ansökan till den Europeiska Socialfonden
(ESF). Projektet heter Flätan med syfte
stödja individer till arbete med psykiatrisk
och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Läs mer om försörjningsmåttet på http://www.samordningnv.se/vastmanland/forsorjningsmattet.shtml

Mer info i nästa nyhetsbrev.

Ingvar Nilsson tillsammans med samordnare Ann-Kristin
Ekman från Västerås.
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Norra Västmanland

Västra Mälardalen

Inbjudan till seminarium om
sociala företag 11/11

Pågående insatser

Kommande insatser

Projektet - Kvinnocoacher för arbetsåtergång är i slutfasen. Insatsen ska enligt
projektplanen avslutas innan årsskiftet
2011/2012. Överlämningsmöten tillbaka
till remitterande handläggare pågår. En
delrapport är på gång. Resultaten så här
långt pekar i positiv riktning. 27 (av 31)
deltagare kommer att fullfölja projektet.
De flesta kommer från Arboga respektive
Kungsörs kommuner. Utvärderingen ska
enligt projektplanen vara klar under första
kvartalet 2012.

Under senare delen av hösten har ett antal
ansökningar om medel till olika insatser
inkommit till samordningsförbundet. I
likhet med det projekt som Samordningsförbundet Västra Mälardalen tillsammans
med Samordningsförbundet i Västerås (se
den gemensamma delen i nyhetsbrevet)
avser starta, finns i flertalet fall en anknytning till tidigare gjorda ansökningar om
medel hos ESF-rådet. De av projekten/
insatserna som beviljas av styrelsen under
hösten 2011, kommer att starta upp i
anslutning till årsskiftet.

Välkomna till seminarium den 11 november. Seminariet fokuserar på att besvara
era frågor och att samla resurser kring
socialt företagande. Goda exempel varvas
med kunniga föreläsare samt rikliga tillfällen för samtal om den lokala utvecklingens färdriktning och nästa steg.
Läs mer och sprid inbjudan http://www.samordningnv.se/utbildning/seminariumsocialaforetag.shtml

Vägen in

I Sala knöt
myndigheterna band
Den 13/10 invigde Samordningsteam Sala
sina lokaler. Pompa och ståt med invigningstal av förbundets ordförande Agneta
Fleismark och Sala kommunchef Jan-Olof
Friman. Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan knöt myndigheterna band. Vi önskar lycka till!
Läs aktuellt månadsbrev och annat om Samordningsteam Sala på http://www.samordningnv.se/insatser-isamverkan/samordningsteamsala.shtml

Första delrapporten från
Samordningsteamet FNS
Första delårsrapporten är inlämnad. 24
personer är igång och redan har en person
kommit till ett arbete. Garanterad spännande läsning.
Läs hela rapporten på http://www.samordningnv.se/
insatser-i-samverkan/samordningsteametfns.shtml

Vad är integrerad
samverkan?
Det undrade nästan 40 professionella och
chefer från samtliga ingående myndigheter
den 17/10. Läs deras svar och ta del av en
ny serie om begreppet på Samordningsbloggen.
Följ serien om integrerad samverkan på samordningsbloggen, http://samordningnv.blogspot.com

Jonas Wells
Tel 0223 442 55
Mobil 073 649 84 99
jonas.wells@fagersta.se
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Norbergsvägen 19, 737 80 Fagersta

Projektet Vägen in, som pågår t o m 201212 rullar på. Från starten hösten 2011
har sammanlagt 49 personer, i omgångar
startat i projektet. Antalet remisser till
projektet har varit ett tiotal fler. Deltagarna är i stort sett jämnt fördelade i proportion till ”storleken” per kommun inom
samordningsförbundet. Köping har 58%
av deltagarna, Arboga 29% och Kungsör
13%. Då ett nytt intag om 8 personer per
grupp startar var 8:e vecka, har några deltagare nyss startat, medan andra som gick
in i projektet under hösten 2010 och våren
2011, redan har lämnat projektet och
befinner sig i nästa steg, handlingsplanssamverkan mellan arbetsförmedlingen och
försäkringskassan.
Två personer har via fullföljd insats gått
ut i arbete, från att före projektet ha haft
sin försörjning från kommunen. Några
deltagare har, eller kommer att påbörja
studier.

Samordnaren på utbildning
Samordningsförbundets samordnare har
påbörjat en omfattande ”skräddarsydd”
utbildning för samordnare, förbundschefer eller motsvarande. Anordnare av
kursen är Marie Fridolf, Göteborg. Marie
har lång erfarenhet av samordningsförbund och deras verksamhet. Hon var
bland annat delaktig i förarbetena till
den lagstiftning om finansiell samordning
som samordningsförbunden idag har att
följa. Utbildningen, som är den tredje i
ordningen, är på sammanlagt 8 heldagar,
och kommer att avslutas under 2012.
Deltagarna, åtta till antalet, kommer från
Dalarna i norr till Skåne i söder.

Lars Silvervret
Mobil 010 119 23 23
lars.silvervret@forsakringskassan.se
Samordningsförbundet Västra Mälardalen
c/o Köpings kommun, 731 85 Köping

Västerås
SAM är här! SAM-Samordning för arbetsåtergång
”Projektet räknar med att ta emot ca 70 individer som finns inom de olika myndigheterna, och målet är att minst hälften ska närma sig arbetslivet inom ett år genom att
erbjuda individanpassade insatser”.
Ett projekt som
ägs av landstinget
Västmanland där
Kompetenscentrum
för hälsa och dess
chef Ann-Sophie
Hansson står som
ytterst ansvarig för
genomförandet.
”Det är glädjande
Chef på Kompetensatt vi nu kan få till
centrum för hälsa, Annstånd en myndigSophie Hansson.
hetssamverkan, där
befintliga och eventuellt också nya resurser
samordnas för att möjliggöra arbetsåter-

gång för dem som stått utanför arbetslivet
under lång tid på grund av fysisk och psykisk ohälsa”, säger Ann-Sophie Hansson.
Projektledare är Susanne Falk tel. 0221-26581
susanne.falk@ltv.se Läs mer på http://www.samordningvasteras.se/insatser-i-samverkan/Samordning_for_arbetsatergang_.shtml

Ann-Kristin Ekman
Tel 021 39 21 45
Mobil 076 569 06 52
ann-kristin.ekman@vasteras.se
Samordningsförbundet Västerås
c/o Västerås stad, Stadshuset Rum D 440
721 87 Västerås
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