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Samhälsorientering och
Hälsoorientering - SHO+

Fem kommuner i länet har anställt kommunikatörer som ska få en utbildning
för att jobba med samhällsorientering på modersmål. Det handlar om en utökad
samhällsorientering med extra fokus på hälsa. Utbildningen genomförs i samverkan
mellan Köpings kommun och Landstinget Västmanland. Projektet har fått medel
från samordningsförbunden och AMIF. VKL är projektägare.
Läs mer: Samhällsorientering för nyanlända vuxna

Länsgemensamt kalendarium

Lösningsfokuserat
ledarskap

13-14/3, 24/4, 12/5 och 25/9
Inga förkunskaper i lösningsfokus krävs.
Vi går igenom grunderna i förhållningssättet och verktygen samt applicerar det
på ledarskap i den egna verksamheten
och i samverkan. Utbildningen varvar
föreläsningar med kollegial reflektion
och återkopplingar samt utbyte av bästa
idéer kring användbarhet.
Läs mer:
Lösningsfokuserat ledarskap 2017 (pdf)

Lösningsfokuserade
ledtrådar
2017

14-15
februari

13-14 mars
24 april
12 maj
25 sep
Kommande aktivieter se:
Kalendarium - Samordningsförbunden i Västmanlands län

Norra Västmanland
Verksamhetsplan
och budget 2017
Samordningsförbundet har identifierat
tre övergripande målområden:
Att utveckla samverkanskultur och
helhetstänkande, att utveckla struktur
för samordning och innovation samt
att stödja myndigheternas arbete med
gemensam redovisning av nytta och
incitament för samverkan.
Grupper med särskilt behov av samordnat stöd är
• ungdomar/unga vuxna som har, eller
riskerar att få, aktivitetsersättning
• personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• ungdomar/unga vuxna som har en
diffus psykosocial problematik
• utlandsfödda som har ohälsoproblematik och samordnade rehabiliteringsbehov
• långtidssjukskrivna och/eller långtidsarbetslösa personer.
Förutom fortsatt finansiering av tre
samordningsteam och myndighetsgemensamma utbildningar inom lösningsfokuserat arbetssätt ska förbundet under
2017 prioritera gemensamma kompetensutvecklingsinsatser inom området
psykisk hälsa/ohälsa och bemötande.
Läs mer:
Verksamhetsplan och budget - Norra
Västmanlands Samordningsförbund

Medel att söka för
utveckling av samverkan

Läs mer:
Lösningsfokuserade ledtrådar 2017

Norra Västmanlands Samordningsförbund har inför 2017 ännu ”ofördelade”
medel (400 000 kr) för utveckling av
samverkan/samordning inom rehabiliteringsområdet.

www.samordningvastmanland.se

forts. nästa sida

Norra Västmanland
Om ni har en spännande idé som ni vill
testa tillsammans med en eller flera av
förbundets medlemmar, och behöver
stöd med finansiering – kontakta förbundssamordnaren eller lämna in en
ansökan!
Förbundets samordnare och utvecklingsgrupp bereder ansökningar och
förbundsstyrelsen beslutar om eventuell
finansiering.
Projektansökan - Norra Västmanlands Samordningsförbund

Grundutbildning
lösningsfokus våren 2017
En tre dagars grundutbildning i
lösningsfokuserat arbetssätt kommer
att hållas 2-3/3 och 31/3. Utbildningen
kommer att ske i Fagersta.
Utbildningsledare: Sussan Öster
Vid intresse – håll utkik på förbundets
hemsida.
Aktuellt - Norra Västmanlands
Samordningsförbund

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

Västerås
Verksamhetsplan
och budget 2017
Samordningsteam
Västerås utvecklar den
Integrerade VästeråsSamverkan genom att
optimera verksamheten.
Stöd på individuell, strukturell samt
regional nivå genom mål för 2017:
• Målinriktning 1 - Att utveckla samverkanskultur och helhetstänkande.
• Målinriktning 2 - Att utveckla struktur för samordning och innovation.
• Målinriktning 3 - Att stödja myndigheternas arbete med nya arbetssätt,
metoder i samverkan och gemensam
resultatredovisning samt främjande
av samverkan.
Läs mer:
Verksamhetsplan och budget 2017 (pdf)

Två rapporter som
presenteras januari 2017
1. Förstudien/kartläggningen gällande behovet hos nyanlända personer ännu ej i arbete:
Frågeställningar:
• Vilket behov av insatser, stöd, hjälp
i den pågående processen mot
självförsörjning ser individen själv
skulle vara till hjälp?

• Vad anser individen själv skulle kunna göras mer av, mindre av eller annorlunda?
• Av de svar som framkommer – vad
anser Socialtjänsten, Arbetsförmedlingen samt andra berörda aktörer
(ex Jobbpunkt Mimer) att de saknar
för verktyg? Vad finns redan och vad
fungerar och kan utvecklas ytterligare?
2. Optimus
Frågeställningar gällande unga i aktivitetsersättning (19-29 år):
• Vad anser individer i behovsgruppen
själva om vad som fungerar (är till hjälp)?
• Vad anser individer i behovsgruppen
själva bör förändras (utvecklas)?
• Vad i gränsytorna runt individen
fungerar väl (framgångsfaktorer)?
• Vad bör/kan utvecklas och/eller göras
annorlunda för att nå bättre utfall?

Vårens utbildningar i Lösningsfokuserat arbete i Västerås
Finner du här:
LF GRUND och GRUPP i Västerås

Ann-Kristin Ekman
021-39 21 45
ann-kristin.ekman@vasteras.se

Västra Mälardalen
Att klara gymnasiet…
Samordningsförbundet
Västra Mälardalen och
länsprojektet #jagmed i Västmanland samarbetar under
2017 genom tre gemensamma seminariedagar:
• Bemötande och
Lösningsfokus 3 februari i Arboga
• Funktionsnedsättningar och Hjälpmedel 5 april i Köping
• Välja om/välja nytt 6 september i
Kungsör
Läs mer: Samarbete med #jagmed

Lösningsfokus och ensamkommandes hälsa
Projektet ska ta fram ett enkätverktyg,
samt undersöka om utveckling och

tillämpning av gemensam arbetsmetodik och förhållningssätt (lösningsfokus)
har en positiv inverkan på ensamkommandes psykiska hälsa, samt på personalens arbetsmiljö.
Läs mer:
LF och ensamkommandes hälsa Samordningsförbundet Västra Mälardalen

finns behov av att ändra eller komplettera den. Läs mer:
Unga med aktivitetsersättning

Kartläggning under våren:
Unga med aktivitetsersättning

Verksamhetsplan 2017

• Hur kommer personerna in i en aktivitetsersättning?
• Vad händer under tiden de har aktivitetsersättning?
• Vad händer när personerna fyller 30
och aktivitetsersättningen upphör?
När processen är tydlig kring hur det
ser ut idag, behöver vi också se om det

Två LF-grundutbildningar i KAK
Det blir två grundutbildningar i
Lösningsfokus under 2017. Läs mer:
Aktuellt och Kalender
Samordningsförbundet Västra Mälardalens verksamhetsplan för 2017 finns här:
Styrdokument - Samordningsförbundet Västra Mälardalen

www.samordningvastmanland.se

Linda Anderfjäll
073-662 89 63
linda.anderfjall@koping.se

