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VÅRT FÖRSTA NYHETSBREV 

Framfö r dig har du just nu Va sternörrlands sex 

samördningsfö rbunds fö rsta gemensamma  

nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kömmer ut tva  ga nger 

öm a ret med syfte att synliggö ra utvalda delar av 

allt söm ha nder inöm fö rbunden.   

Ha r kömmer du bland annat kunna la sa  öm vad 

söm a r pa  ga ng i samördningsfö rbunden, spa n-

nande nyheter öch öm det finns na gra  

inplanerade fö rela sningar, seminarier eller  

utbildningar söm du kan delta vid.  

Vi a r glada att vara iga ng öch höppas du ska bli 

inspirerad öch vilja ta del av mer införmatiön via 

den la nsgemensamma hemsidan 

www.samördningsförbundet.se.  

VAD ÄR ETT 

SAMORDNINGSFÖRBUND?  

Ett samördningsfö rbund kan ses söm en  

struktur fö r att fa  samverkan mellan  

myndigheter att fungera ö ver tid. Det inneba r att 

verksamheten inte enbart bedrivs i förm av till-

fa lliga pröjekt utan mer söm en ördinarie sam-

verkansverksamhet. Samördningsfö rbundens 

uppgift a r i fö rsta hand att verka fö r att medbör-

gare ska fa  stö d öch rehabilitering söm ger dem 

mö jlighet att fö rsö rja sig sja lva.  

Ma lgruppen a r persöner i a ldrarna 16-64 a r.  

 

Pa  individniva  verkar samördningsfö rbundet ge-

nöm att finansiera insatser söm bedrivs av de 

samverkande parterna. Insatserna syftar öfta till 

att samlökalisera, utveckla gemensamma metö-

der öch individanpassa insatser sa  att man na r en 

ö kad effektivitet. Samördningsfö rbund 

 

den stö djer öcksa  aktivt aktiviteter söm syftar  

till att fa  samarbetet mellan parterna att fungera 

mer effektivt. 

VÄSTERNORRLAND var bland de fö rsta att 

bilda samördningsfö rbund. I december 2004 bil-

dades fö rbunden i Kramförs, Sundsvall öch 

Ö rnskö ldsvik. Å nges samördningsfö rbund a r det 

senaste bildade fö rbundet i la net öch startade i 

april 2016. Detta inneba r att alla sju kömmuner i 

Va sternörrland har ett eget  

samördningsfö rbund 

ÅNGE  

ÅNGEMODELLEN— ett arbetsmarknadspröjekt 

söm ska pa ga  mellan 1 februari 2020 fram till 30 

juni 2022. Pröjekta gare a r Å nge kömmun, ESF 

delfinansierar med 66 %, Samördningsfö rbundet 

Å nge med 16 % öch Å nge kömmun med 17.  Ma l-

gruppen a r mycket bred: fra n 15-64 a r, kvinnör 

öch ma n, svenskar öch invandrare, men gemen-

samt fö r deltagarna a r att man befinner sig i bi-

dragsberöende, la ngt fra n arbetsmarknaden.                                                                                   

Ma lsa ttningen a r egen fö rsö rjning genöm anting-

en arbete eller studier. Deltagarna kömmer na st-

an uteslutande via uppdrag fra n kömmunens sö-

cialtja nst, arbetsfö rmedlingen eller fö rsa krings-

kassan. Under hela pröjektperiöden ska Å ngemö-

dellen ha minst 80 deltagare varav minst 30 % 

ska ha na tt ma let egen fö rsö rjning. En styrgrupp 

med bred samha llsfö rankring leder pröjektet öch 

en extern utva rderare fö ljer upp arbetet  

köntinuerligt.  

 

http://www.samordningsforbundet.se


LÄGET JUST NU. Efter 48 % av pröjekttiden har 

drygt 50 persöner skrivits in, alltsa  har  

63 % av deltagarma let na tts. Just nu deltar ett 30-

tal.   

 

ÖRNSKÖLDSVIK 
Fö rbundet har tagit pa  sig ledarhatten fö r det köm-

munö vergripande utvecklingsarbetet 

ÖRNSKÖLDSVIK FRITT FRÅN VÅLD - Vi förebyg-

ger bäst tillsammans. I december hö lls en digital 

wörkshöp med deltagare fra n Pölisen, kömmunen, 

regiönen, fö rsa kringskassan,  

arbetsfö rmedlingen öch ideell 

sektör.  

Utvecklingsarbetet har fa tt en 

egen symböl öch fö rhöpp-

ningen a r att det va ldspre-

ventiva 

 arbetet med utga ngspunkt i 

de tre fö ra ndringside erna 1) aktiva a ska dare, 2) 

kunskap öm va ld, 3) fö ra ndra desktruktiva genus-

nörmer, ska implementeras i allt va ldspreventivt 

arbete.  Fö reningen Ma n stö ttar upp i pröcessen.  

LOKALA ANALYSTEAMETS syfte a r att identifiera 

effektma tt söm ga r att fö lja ö ver tid öch söm kan 

antyda att FINSÅM ger effekt pa  döm. Dessa kan 

vara sa va l sektörsö vergripande sa va l söm sektörs-

visa. 

Utga ngspunkten öch det samlande ”paraplyet” a r 

hela rsekvivalenterna. Hela rsekvivalenterna köm-

pletteras med lökal registerdata söm sedan analys-

eras. Syftet a r att ge Lökala samverkansgruppen 

LSG öch Samördningsfö rbundets styrelse en  hel-

hetsbild av nula get i Ö rnskö ldsvik. 

SUNDSVALL 

Under hö sten 2020 lanserades insatskatalögen i 

Sundsvall. Syftet med katalögen a r att fö renkla sö -

kandet efter insatser till persöner söm a r i behöv av 

stö d till arbete, studier öch ö kad livskvalite . Katalö-

gen kan anva ndas av ba de privatpersöner öch 

handla ggare söm stö djer persöner möt egen fö r-

sö rjning.    

NYA FUNKTIONER I INSATSKATALOGEN ÄR 

na gra efterla ngtade uppdateringar ga llande till-

ga nglighet. Nu kan du bland annat: 

•  Ö versa tta texterna till 18 ölika spra k 

•  Lyssna pa  all text, i den egen takt 

•  Markera texterna med fa rger 

• Va lja textstörlek 

Klicka ga rna in pa  Insatskatalögen fö r att la sa mera 

öm de 105 insatser söm just nu finns i Sundsvall. 

KOMMANDE UTVECKLING. I öch med den pa -

ga ende pandemin erbjuder vi samtliga insatser söm 

a r med i katalögen en mö jlighet att fa  hja lp med att 

gö ra en körtare införmatiönsfilm öm deras verk-

samhet. Pa  sa  vis kan ni söm vill veta mera öm en 

viss insats fa  mö jlighet att gö ra ett digitalt studiebe-

sö k hös verksamheterna. 

 

 HÄRNÖSAND/TIMRÅ  

Fö rbundet medfinansierar fem insatser. Nytt fö r i 

a r a r SAM, en insats söm har ma let att utifra n erfa-

renheter av samarbete kring persöner med psykisk 

öha lsa öch missbruk utarbeta ha llbara rutiner fö r 

samverkansarbete mellan  
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Ha rnö sands kömmun öch ö ppenpsykiatrin. Bak-

grunden till insatser a r att det idag saknas en tyd-

lig samördning öch helhetssyn söm ba de har psy-

kisk öha lsa öch missbrukspröblem. Söcialsekrete-

rare öch behandlare upplever att individer öfta 

hamnar i kla m na r huvudma nnen inte kan kömma 

ö verens öm vilken söm ska ge insatser. Det a r 

da rfö r viktigt att tillsammans hitta en samsyn öch 

utarbeta ha llbara rutiner. 

En annan insats söm fö rbundet i a r medfinansie-

rar a r Extra insatser till utrikesfödda kvinnor. 

Behövsinventeringen visar pa  att utrikesfö dda 

kvinnör söm inte kömmit ut i arbete öch inte in-

kluderas i svenska samha llet, behö ver fler inrik-

tade insatser, söm ett steg fö r att na rma sig ar-

betslivet.  

 

SOLLEFTEÅ 
DIGITALA STUDIEBESÖK 

Under va ren genömfö rs digitala studiebesö k ute 

hös va ra samverkande myndigheter. Varje törs-

dag 14.00-15.30 presenterar en arbetsplats sin 

verksamhet. Studiebesö ket a r ö ppet fö r alla med-

arbetare söm arbetar inöm ÅF, FK, Sölleftea  köm-

mun öch Regiön Va sternörrland. Fö rst ut den 

15/4 var Fö rsa kringskassan  

 

FÖRELÄSNINGSSERIE OM  

BIPOLÄRSJUKDOM 

En fö rela sningsserie i fyra delar genömfö rs under 

maj ma nad. Medverkande i fö rsta delen a r  

Deanne Mannelid, specialistla kare inöm psykiatri, 

söm ger en klinisk bild öm Bipöla rsjukdöm. Hön 

berö r sva righeter, diagnös, behandlingsmetöder 

öch egenva rd. Ö vriga tre delar i  

fö rela sningsserien sta r Johanna Halvardsson 

fö r.  

 

KRAMFORS 

Fö rbundet i Kramförs har valt att priöritera ung-

dömar öch unga vuxna i a ldrarna 16 – 29 a r. Med 

ma lsa ttningen att sta vja ungdömsarbetslö sheten 

öch uppmuntra fler att a teruppta öavslutade stu-

dier, i syfte att minska andelen ma nniskör söm 

hamnar i eller riskerar att hamna i utanfö rskap. 

Fö rbundet ska a ven fungera söm en gemensam 

arena fö r att sta rka samarbetet mellan i fö rsta 

hand de samverkande myndigheterna, kömmun, 

regiön, Årbetsfö rmedling öch Fö rsa kringskassan, 

men det kan a ven inga  andra myndigheter i sam-

arbetet.  

FÖRBUNDET kan vidare vara med öch mö jliggö ra 

utbildning öch skapa na tverk bland persöner söm 

jöbbar med fö rbundets ma lgrupp.  

Samördningsfö rbundet Kramförs finansierar fö r 

na rvarande tre pröjekt/insatser, teamköördina-

tör/cöach Samkraft, Stegsam öch Stegsam +. 

LÄS MER OCH PRENUMERERA 

Fö r att la sa mer öm allt söm sker inöm samörd-

ningsfö rbunden i la net besö k va r gemensamma 

HEMSIDA öch klicka dig vidare till det fö rbund 

du vill fö rdjupa dig i.  

Vill du prenumerera pa  va rt nyhetsbrev kan du 

skicka en e-pöst till 

sandra.b.jöhanssön@örnsköldsvik.se  
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