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Svag minskning av
försörjningsmåttet i länet

För fjärde året Lösningsfokuserade
ledtrådar 2014
Den 18-19 november går
18-19
årets upplaga av konferensen Lösningsfokuserade
ledtrådar av stapeln i
Västerås.

november

Försörjningsmåttet ger en samlad bild av samhällets försörjningskostnader per
invånare (16-64 år) och dag. I länet som helhet har försörjningsmåttet sjunkit något
jämfört med kvartalet före, och är nu 55 kronor per individ och dag. Första kvartalet har Västerås, Arboga och Sala det lägsta försörjningsmåttet, och den största
minskningen sedan kvartalet innan har Kungsör. Mer information:
http://www.samordningvastmanland.se/vastmanland/forsorjningsmattet.shtml

Kommande ESF-utlysningar
Fokus för ESF är att bidra till att fler människor kommer i arbete (eller kan behålla
ett arbete). De ansökningar som kommer att godkännas, ska visa på långsiktighet,
kunna omsättas och implementeras i praktiken, samt visa på vad man vill göra på
tre nivåer: Individnivå, Organisationsnivå och Strukturell nivå. Det blir alltså stora,
genomarbetade och väl förankrade projekt som får pengar. ESF i Sverige meddelar
att de första utlysningarna beräknas komma i november/december. För dig som
vill veta mer finns uppdaterad information kring praktiska frågor i samband med
en ansökan. Läs mer: http://www.esf.se/sv/Vara-fonder/Socialfonden1/

Länsgemensamt kalendarium
Samordnad samhällsorientering
Välkomna till ett seminarium om hur man kan utveckla samhällsinformationen till nyanlända, samt hur en gedigen informatörsutbildning kan se ut. Lyssna på exempel från Örnsköldsvik och var
med i diskussionen om vad vi vill i Västmanland. Seminariet ges av
samordningsförbunden och Länsstyrelsen. Mer information och
anmälan kommer inom kort på:
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Ett unikt tillfälle att utveckla Dig i
lösningsfokus! Spännande och unika
workshops samt en föreläsning som
vänder sig till Dig som antingen redan
har erfarenhet av eller bara är nyfiken på
Lösningsfokuserat arbetsätt.
Läs mer:
http://www.samordningvastmanland.se/
vastmanland/kalendarium.shtml

Halvdagsseminarium:
Sociala investeringar
i praktiken –
fortsättning
3
Inbjudan till den 3 december kommer att finnas
under:

december

http://www.samordningvastmanland.se/
vastmanland/kalendarium.shtml

http://www.samordningvastmanland.se/vastmanland/kalendarium.shtml

www.samordningvastmanland.se

Norra Västmanland
Ann Åkerlund – ny samordnare
I skrivande stund har
jag arbetat ett par
månader som samordnare i förbundet. Ett
arbete som jag verkligen sett fram emot!
Mitt yrkesliv har mestadels varit inriktat på arbetslivsinriktad rehabilitering,
men från olika plattformar - som leg.
sjukgymnast, som ergonom, som chef
och som arbetsförmedlare. I samtliga
tidigare roller har samverkan varit en
nyckel till framgång. Jag ser fram emot
att, tillsammans med er alla, vara med
och fortsätta utveckla det fina arbete
som redan pågår för att stärka välfärden
i Norra Västmanland. Väl mött!!
En utförligare presentation finns på
http://www.samordningvastmanland.se/nv/
aktuellt/aktuellt.shtml

Workshops i försäkringsmedicin hösten 2014
Vid två tillfällen under hösten kommer Försäkringskassan att erbjuda
handläggare för försörjningsstöd och
arbetsförmedlare som arbetar med
arbetslivsinriktad rehabilitering att
delta i workshops för ökad kunskap i
försäkringsmedicin.
Läs mer:
http://www.samordningvastmanland.se/nv/
aktuellt/2014-inb-lakarintygsws.shtml

deltagare. Det kan handla
om hur vi hanterar inskrivning och rekrytering,
planerar uppföljning och Nytt datum
aktiviteter eller hur vi
8 oktober
avslutar och förbereder
nästa steg. Allas tankar
och erfarenheter är av värde! Nästa
möte blir den 8 oktober, mellan kl. 9-15
i Salateamets lokaler. Varmt välkommen!
Läs mer:

OBS!

http://www.samordningvastmanland.se/
nv/aktuellt/documents/inbjudan-utvecklingsdagsamordningsteam-141008.pdf

Inbjudan till utvecklingsdag
kring samordningsteamen
Återkommande möten mellan de professionella handläggarna och samordningsteamens personal har visat sig
vara mycket värdefullt för att utveckla
och förbättra samarbetet runt teamens

Ann Åkerlund
073-649 84 99
ann.akerlund@fagersta.se

Västerås
Nya Grönkvist

Västra Mälardalen

KUR-projektet

Välkommen till utbildning för att bli
handledare i

Tid: Den 30-31 oktober, kl. 9-16, samt
handledning den 27 november kl. 9-12
och 5 februari 2015 kl. 13-16.
Grönkvistprogrammet syftar till förbättrad livskvalitet och hälsa genom att
inspirera deltagare i insatser till att få
koll på sin privatekonomi, bli medveten
om sina prioriteringar och att bli en mer
medveten konsument.
Läs mer:
http://www.samordningvastmanland.
se/vasteras/aktuellt/documents/Inbjudan_
Gronkvist_2014.pdf

Utbildning i
lösningsfokuserat arbete (LF)
kommer att ske under hösten
• Grundutbildning (datum ej klart)
• Att leda grupp: 11-12 december samt
den 20 januari 2015
Läs mer: http://www.samordningvast-

manland.se/vasteras/utbildning/losningsfokuserat-arbetssatt.shtml

Kartläggning
– fortsatt kunskapssatsning om rehabili- Socialt företagande
tering för personer med psykisk diagnos/funktionsnedsättning i samverkan
kommer att ske under hösten och våren
• Grundutbildning eller steg-1
• Fördjupningsutbildning eller steg-2
Läs mer:
http://www.samordningvastmanland.se/
vasteras/utbildning/KUR-projektet-utbildning.shtml

Finns det ett intresse för och behov av
sociala företag i KAK? Vad krävs för
att det ska fungera? I juni beviljade förbundets styrelse medel för att kartlägga
möjligheterna för socialt företagande i
KAK. Arbetet görs av Kicki Hedström,
Köpings kommun. Kicki når du genom
kicki.hedstrom@koping.se

Lunchföreläsning om Unga

Existentiell hälsa
Känsla av livsglädje, livsmod och livsmening - varmt välkommen till höstens
frukostmöten 17/9, 22/10 och 26/11.
8.30-9.00 frukostfika och mingel.
9.00-9.30 föredrag, sedan avslutar vi
med mingel fram till klockan 10.00 för
den som önskar.
Läs mer:
http://www.samordningvastmanland.se/
vasteras/aktuellt/aktuellt.shtml

Hur arbetar myndigheterna tillsammans
med unga som hoppar av gymnasiet
och varken arbetar eller studerar? Finns
det behov av nya insatser eller samordning av våra resurser? Den 2 oktober
kl. 10-12 samlas vi i Arboga för att få
en bild av läget och diskutera framtiden.
Alla är välkomna. Förbundet bjuder på
lunch. Mer information och anmälan
kommer inom kort på
http://www.samordningvastmanland.se/
vm/aktuellt/aktuellt.shtml

Ann-KrisƟn Ekman

Linda Anderłäll

021-39 21 45

073-662 89 63

ann-kristin.ekman@vasteras.se

linda.anderfjall@koping.se
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