Samordningsförbundens
kunskap och inspirationsdagar
Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp
och Vänersborg, Mellerud
Välkommen till Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp och Vänersborg, Mellerud
kunskap och inspirationsdagar vars syfte är att marknadsföra samordningsförbundens verksamhet,
sprida goda exempel, öka kunskap och inspirera till ökad samverkan. Kunskap och
inspirationsdagarna vänder sig till samverkande medlemmar.
Under kunskap och inspirationsdagarna får du ta del av samordningsförbundens insatser,
BIP (Baeskeftigelseindikator), jämställdhet, våld i nära relationer, suicidprevention,
nätverkande och fika.
Veckan avslutas med en inspirerande och motiverande föreläsning av Shahrzad Kiavash.
Tid: 7/12 - 10/12 kl. 09.00.12.00, se program nedan.
Lokal: Folkets Hus i Trollhättan.
Kostnad: Kostnadsfritt.
Anmälan: Anmäl dig nedan till dag/dagar du vill delta.
Sista anmälningsdag: 19 november.
Kontakt: E-post; martin.j.jansson@trollhattan.se, Tele 0520-496041.

Program
Kunskap och inspirationsdag 7/12
Samordningsförbundets verksamhet och framtid. kl. 09.00-09.25
Sofia Lantz, vice ordförande, Samordningsförbundet Trollhättan Lilla Edet, Grästorp.
Ann Kickeus, Förbundschef Samordningsförbundet Trollhättan Lilla Edet, Grästorp och Vänersborg,
Mellerud.
Sofia och Ann informerar om förbundets och dess verksamhet samt processen kring samgåendet med
Samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud och bildandet av det nya förbundet Samordningsförbundet
Södra Vänern och dess kommande verksamhet.

Inbjudan har gått ut till samverkande medlemmar Trollhättans stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs
kommun, Melleruds kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen

ALL-IN, ESF-projektet för utrikesfödda främst kvinnor kl. 09.30-10.15
Helene Bergenhäll, Projektledare.
Helene informerar om projektet ALL-IN och dess framgångsfaktorer. Ett projekt förbundet har haft sedan
mars 2019. Målet med projektet är att fler utrikes födda, främst kvinnor, skall närma sig arbetsmarknaden
vilket projektet lyckats med på ett framgångsrikt sätt och med bra resultat.
Paus med fika kl. 10.15-10.45
BIP – Gott exempel från Sjuhärads Samordningsförbund kl. 10.45-12.00
Anna Fagefors, Förbundschef och Pernilla Andersson, Biträdande förbudschef, Sjuhärads
samordningsförbund.
Ann och Pernilla informerar om det danska Projektet Baeskeftigelseindikator (BIP) vilket är i internationell
jämförelse hittills den mest omfattande vetenskapliga uppföljningsstudien som undersökt vad som faktiskt
gör att personer i arbetsmarknadsenheter kommer i arbete. De berättar hur förbundet implementerat och
nu arbetar med BIP.

Anmälan

Kunskap och inspirationsdag 8/12
Tjänstedesign kl. 09.00-09.35
Hanna Svensson, Dals-Eds kommun.
Hanna berättar om hur Dals-Ed har använt tjänstedesign inom ramen för projektet ”Incheckning”,
delfinansierat av Samordningsförbundet BÅD-ESÅ, som en metod för att för att undersöka hur Dals-Edsbonas behov av arbetsförberedande aktiviteter ser ut och med mål att individer som står långt från
arbetsmarknaden i högre utsträckning nås av rätt insats.”
Hälsostöd – Mellerud kl. 09.40-10.15
Marianne Brindbergs, Hälsostöd.
Marianne informerar om insatsen Hälsostöd där personer erbjuds förebyggande hälsoinsatser samt där
personer får klarhet i sin hälsosituation genom stöd i vårdsituationer eller genom samtal utifrån befintliga
intyg. Hälsostödet kan erbjudas både individuellt och genom gruppaktiviteter.
Paus med fika kl. 10.15-10.45
Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) – Mellerud kl. 10.45-11.20
Åsa Salomonsson, Samordnare ASF, Coompanion Fyrbodal.
Åsa informerar om Arbetsintegrerade Social Företagen (ASF) och hur samordningsförbundet arbetar med att
stötta dessa företag samt nätverket ASF-Resurs.
Suicidprevention inom Västra Götalands Regionen kl. 11.25-12.00
Malin Frisk, Länssamordnare, Västra Götalands Regionen.
Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt liv. Målet är att antalet suicid ska minska med 40
procent fram till år 2025. Länssamordnare suicidprevention Malin Frisk, kommer att berätta om den
länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention. Planen utgör en gemensam grund för
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete och ska bidra till målet.

Anmälan

Inbjudan har gått ut till samverkande medlemmar Trollhättans stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs
kommun, Melleruds kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen

Kunskap och inspirationsdag 9/12
Rehabvägledare - Lilla Edet och Grästorp kl. 09.00-09.35
Johanna Laudon och Gil Hofling, Rehabvägledare.
Johanna och Gil informerar om insatsen rehabvägledare som riktar sig till kvinnor och män i arbetsför ålder
som har behov av samordnad rehabilitering i syfte att på sikt ska kunna bli självförsörjande. Insatsen ger
individuellt stöd och innehåller kartläggning, samordning, stöd vidmyndighetskontakt, motiverande och
vägledande samtal samt coaching mot praktik och arbetsträning med mera.
Friska Vindar 2.0 – Trollhättan kl. 09.40-10.15
Katarina Bjarned, Paula Andersson, Johanna Deckert, Stina Kjellström, Laila Nilsson, Rebecca Gardendahl
Friska Vindar 2.0.
Teamet informerar om Friska Vindar 2.0 som är en arbetsrehabiliterande insats som vänder sig till kvinnor
och män i behov av extra stöd i samverkan för att nå eller närma sig arbete eller studier. Insatsens aktiviteter
sker både i grupp och på individnivå och innehåller bland annat friskvård, fördjupad orientering inom
arbetsmarknadskunskap och arbetsträning/praktik.
Paus med fika kl. 10.15-10.45
Jämställdhetsintegrering - Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp kl. 10.45-11.20
Rebecca Gardendahl, Genusspecialist, SOFTLEG.
Forskning visar att jämställdhet gynnar alla, såväl på våra arbetsplatser som privat. Alla vinner på
jämställdheten. Rebecca informerar hur förbundet arbetar med jämställdhet.
Trollhättans Stad, mot våld i nära relationer kl. 11.25-12.00
Sara de Blanche, samordnare, enheten mot våld i nära relationer, Trollhättans Stad.
Våld i nära relationer är ett omfattande problem i världen. I Sverige definieras det som ett folkhälsoproblem.
Det är viktigt att vi alla hjälp åt för att hjälpa människor att leva ett liv fritt från våld. Forskningen visar
specifikt att ni som arbetar med rehabilitering är en viktig del i arbetet mot våld.

Anmälan

Kunskap och inspirationsdag 10/12
Fika och mingel kl. 09.30-10.00
Samordningsförbundet summerar dagarna kl. 10.00-10.15
Ann Kickeus, Förbundschef, Samordningsförbudet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp och Vänersborg,
Mellerud.

Inspirationsföreläsning av Shahrzad Kiavash kl. 10.15-11.30
Shahrzad Kiavash var 28 år, frisk och lycklig när hon plötsligt insjuknade i en mycket ovanlig form av sepsis
(blodförgiftning). Läkarna gav henne minimala chanser att överleva. Överleva gjorde hon mirakulöst nog,
men på bekostnad av amputation av båda hennes underben. Med denna nya, bistra verklighet hade hon
kunnat välja att ge upp. Istället valde hon att samla sina superkrafter och upparbeta en drivkraft så stark att
hon inte bara lyckades kämpa sig tillbaka till livet, utan även vidare.

Anmälan
Med reservationer för förändringar på grund av covid-pandemi
Var god följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Inbjudan har gått ut till samverkande medlemmar Trollhättans stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs
kommun, Melleruds kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen

