S A M O R D N I N G S N Y T T
Nyhetsbrev från Västernorrlands sex samordningsförbund.
Sundsvall, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand/Timrå, Ånge, Sollefteå

VÅRT FÖRSTA NYHETSBREV
Framför dig har du just nu Vasternörrlands sex
samördningsförbunds första gemensamma
nyhetsbrev. Nyhetsbrevet kömmer ut tva ganger
öm aret med syfte att synliggöra utvalda delar av
allt söm hander inöm förbunden.
Har kömmer du bland annat kunna lasa öm vad
söm ar pa gang i samördningsförbunden, spannande nyheter öch öm det finns nagra
inplanerade förelasningar, seminarier eller
utbildningar söm du kan delta vid.
Vi ar glada att vara igang öch höppas du ska bli
inspirerad öch vilja ta del av mer införmatiön via
den lansgemensamma hemsidan

den stödjer öcksa aktivt aktiviteter söm syftar
till att fa samarbetet mellan parterna att fungera
mer effektivt.

VÄSTERNORRLAND var bland de första att
bilda samördningsförbund. I december 2004 bildades förbunden i Kramförs, Sundsvall öch
Örnsköldsvik. Ånges samördningsförbund ar det
senaste bildade förbundet i lanet öch startade i
april 2016. Detta innebar att alla sju kömmuner i
Vasternörrland har ett eget
samördningsförbund

ÅNGE

ÅNGEMODELLEN— ett arbetsmarknadspröjekt
söm ska paga mellan 1 februari 2020 fram till 30
juni 2022. Pröjektagare ar Ånge kömmun, ESF
VAD ÄR ETT
delfinansierar med 66 %, Samördningsförbundet
SAMORDNINGSFÖRBUND?
Ånge med 16 % öch Ånge kömmun med 17. Malgruppen ar mycket bred: fran 15-64 ar, kvinnör
Ett samördningsförbund kan ses söm en
öch man, svenskar öch invandrare, men gemenstruktur för att fa samverkan mellan
samt för deltagarna ar att man befinner sig i bimyndigheter att fungera över tid. Det innebar att
dragsberöende, langt fran arbetsmarknaden.
verksamheten inte enbart bedrivs i förm av tillMalsattningen ar egen försörjning genöm antingfalliga pröjekt utan mer söm en ördinarie samen arbete eller studier. Deltagarna kömmer nastverkansverksamhet. Samördningsförbundens
uppgift ar i första hand att verka för att medbör- an uteslutande via uppdrag fran kömmunens söcialtjanst, arbetsförmedlingen eller försakringsgare ska fa stöd öch rehabilitering söm ger dem
kassan. Under hela pröjektperiöden ska Ångemömöjlighet att försörja sig sjalva.
dellen ha minst 80 deltagare varav minst 30 %
Malgruppen ar persöner i aldrarna 16-64 ar.
ska ha natt malet egen försörjning. En styrgrupp
Pa individniva verkar samördningsförbundet ge- med bred samhallsförankring leder pröjektet öch
en extern utvarderare följer upp arbetet
nöm att finansiera insatser söm bedrivs av de
samverkande parterna. Insatserna syftar öfta till köntinuerligt.
att samlökalisera, utveckla gemensamma metöder öch individanpassa insatser sa att man nar en
ökad effektivitet. Samördningsförbund

www.samördningsförbundet.se.

SAMORDNINGSNYTT
Nyhetsbrev från Västernorrlands sex samordningsförbund.
Sundsvall, Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand/Timrå, Ånge, Sollefteå
LÄGET JUST NU. Efter 48 % av pröjekttiden har
drygt 50 persöner skrivits in, alltsa har
63 % av deltagarmalet natts. Just nu deltar ett 30tal.

SUNDSVALL

Utvecklingsarbetet har fatt en
egen symböl öch förhöppningen ar att det valdspreventiva
arbetet med utgangspunkt i
de tre förandringsideerna 1) aktiva askadare, 2)
kunskap öm vald, 3) förandra desktruktiva genusnörmer, ska implementeras i allt valdspreventivt
arbete. Föreningen Man stöttar upp i pröcessen.

•

Markera texterna med farger

•

Valja textstörlek

Under hösten 2020 lanserades insatskatalögen i
Sundsvall. Syftet med katalögen ar att förenkla sökandet efter insatser till persöner söm ar i behöv av
stöd till arbete, studier öch ökad livskvalite. KatalöÖRNSKÖLDSVIK
gen kan anvandas av bade privatpersöner öch
Förbundet har tagit pa sig ledarhatten för det köm- handlaggare söm stödjer persöner möt egen förmunövergripande utvecklingsarbetet
sörjning.
ÖRNSKÖLDSVIK FRITT FRÅN VÅLD - Vi förebygNYA FUNKTIONER I INSATSKATALOGEN ÄR
ger bäst tillsammans. I december hölls en digital
nagra efterlangtade uppdateringar gallande tillwörkshöp med deltagare fran Pölisen, kömmunen,
ganglighet. Nu kan du bland annat:
regiönen, försakringskassan,
•
Översatta texterna till 18 ölika sprak
arbetsförmedlingen öch ideell
sektör.
•
Lyssna pa all text, i den egen takt

LOKALA ANALYSTEAMETS syfte ar att identifiera
effektmatt söm gar att följa över tid öch söm kan
antyda att FINSÅM ger effekt pa döm. Dessa kan
vara saval sektörsövergripande saval söm sektörsvisa.
Utgangspunkten öch det samlande ”paraplyet” ar
helarsekvivalenterna. Helarsekvivalenterna kömpletteras med lökal registerdata söm sedan analyseras. Syftet ar att ge Lökala samverkansgruppen
LSG öch Samördningsförbundets styrelse en helhetsbild av nulaget i Örnsköldsvik.

Klicka garna in pa Insatskatalögen för att lasa mera
öm de 105 insatser söm just nu finns i Sundsvall.
KOMMANDE UTVECKLING. I öch med den pagaende pandemin erbjuder vi samtliga insatser söm
ar med i katalögen en möjlighet att fa hjalp med att
göra en körtare införmatiönsfilm öm deras verksamhet. Pa sa vis kan ni söm vill veta mera öm en
viss insats fa möjlighet att göra ett digitalt studiebesök hös verksamheterna.

HÄRNÖSAND/TIMRÅ
Förbundet medfinansierar fem insatser. Nytt för i
ar ar SAM, en insats söm har malet att utifran erfarenheter av samarbete kring persöner med psykisk
öhalsa öch missbruk utarbeta hallbara rutiner för
samverkansarbete mellan
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Harnösands kömmun öch öppenpsykiatrin. Bakgrunden till insatser ar att det idag saknas en tydlig samördning öch helhetssyn söm bade har psykisk öhalsa öch missbrukspröblem. Söcialsekreterare öch behandlare upplever att individer öfta
hamnar i klam nar huvudmannen inte kan kömma
överens öm vilken söm ska ge insatser. Det ar
darför viktigt att tillsammans hitta en samsyn öch
utarbeta hallbara rutiner.
En annan insats söm förbundet i ar medfinansierar ar Extra insatser till utrikesfödda kvinnor.
Behövsinventeringen visar pa att utrikesfödda
kvinnör söm inte kömmit ut i arbete öch inte inkluderas i svenska samhallet, behöver fler inriktade insatser, söm ett steg för att narma sig arbetslivet.

SOLLEFTEÅ
DIGITALA STUDIEBESÖK

öch egenvard. Övriga tre delar i
förelasningsserien star Johanna Halvardsson
för.

KRAMFORS
Förbundet i Kramförs har valt att priöritera ungdömar öch unga vuxna i aldrarna 16 – 29 ar. Med
malsattningen att stavja ungdömsarbetslösheten
öch uppmuntra fler att ateruppta öavslutade studier, i syfte att minska andelen manniskör söm
hamnar i eller riskerar att hamna i utanförskap.
Förbundet ska aven fungera söm en gemensam
arena för att starka samarbetet mellan i första
hand de samverkande myndigheterna, kömmun,
regiön, Årbetsförmedling öch Försakringskassan,
men det kan aven inga andra myndigheter i samarbetet.
FÖRBUNDET kan vidare vara med öch möjliggöra
utbildning öch skapa natverk bland persöner söm
jöbbar med förbundets malgrupp.

Under varen genömförs digitala studiebesök ute
hös vara samverkande myndigheter. Varje törsSamördningsförbundet Kramförs finansierar för
dag 14.00-15.30 presenterar en arbetsplats sin
narvarande tre pröjekt/insatser, teamköördinaverksamhet. Studiebesöket ar öppet för alla med- tör/cöach Samkraft, Stegsam öch Stegsam +.
arbetare söm arbetar inöm ÅF, FK, Sölleftea kömLÄS MER OCH PRENUMERERA
mun öch Regiön Vasternörrland. Först ut den
15/4 var Försakringskassan
För att lasa mer öm allt söm sker inöm samördningsförbunden i lanet besök var gemensamma

FÖRELÄSNINGSSERIE OM
BIPOLÄRSJUKDOM

HEMSIDA öch klicka dig vidare till det förbund

du vill fördjupa dig i.
En förelasningsserie i fyra delar genömförs under
Vill du prenumerera pa vart nyhetsbrev kan du
maj manad. Medverkande i första delen ar
Deanne Mannelid, specialistlakare inöm psykiatri, skicka en e-pöst till
söm ger en klinisk bild öm Bipölarsjukdöm. Hön sandra.b.jöhanssön@örnsköldsvik.se
berör svarigheter, diagnös, behandlingsmetöder

