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Uppstart på Marstrands havshotell den 2-3 maj:

Öckerös nya samverkansteam kickade igång med konferens
Lära känna-övningar, mötesmetodik och samtal om
uppdragets förutsättningar och mål. Det och
mycket annat stod på programmet när nystartade
Öckerös Samordningsförbund checkade in sitt
samverkansteam på Marstrands havshotell.
− Dagarna var jättebra. Vi fick med oss en massa positiv
energi som kan behövas framöver. För även om vi har ett
roligt uppdrag framför oss, så är det mycket jobb i början när
man sätter igång en ny verksamhet, säger Katja Bårman
Nyqvist, samordnare för Öckerös samverkansteam.
Fokus för det nystartade förbundets uppdrag ligger på unga
vuxna i åldern 18-29 år.
− Öckerö har låg arbetslöshet, men de flesta arbetslösa i den
här åldersgruppen har varit det länge och står långt från
arbetsmarknaden, säger Katja Bårman Nyqvist.
Veckorna fram till sommarsemestern ska teamet i huvudsak
träffas för att fatta beslut om metoder, struktur och arbetssätt.
Till hösten drar arbetet igång på allvar.
− Efter semestern sätter vi igång med att lyfta ärenden. Vår
målsättning är att ta oss an 30 personer på ett år, säger Katja
Bårman Nyqvist.
Testade effektiv mötesmetod
Syftet med konferensen var främst att ge medlemmarna
möjlighet att lära känna varandra. Till sin hjälp hade de
konsulten och kursledaren Liselott Vahermägi.
Bland annat fick teamet testa en mötesmetodik som kallas
synergimetoden.
− Det är en metod där alla är ansvariga för mötet och kan
påverka mötets innehåll. Metoden är effektiv både när det
gäller att hålla koll på tiden och hålla sig till saken. Dessutom
är den oerhört inkluderande, berättar Liselott Vahermägi.
Andra gruppövningar handlade om kommunikation, om
själva uppdragets möjligheter och fallgropar och vad som är
samverkansteamets mål och förutsättningar för att nå dit.

Liselott
Vahermägi
lotsade
deltagarna
genom
övningar
och samtal.

Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn

Samverkansteamet i Öckerö består av Janniina Autio, Emma Lantz,
Kristina Johansson, Carl Sundsvik, Katja Bårman Nyqvist, Andrea
Hudcova, Maria Gårdmark, Eva Andersson och Ann-Marie Sandström.

Katja Bårman Nyqvist ser fram emot teamets fortsatta arbete.
− Att få en så bra start som vi har fått i och med den här
konferensen betyder mycket. Jag känner att det här teamet är en
erfaren grupp som besitter mycket kunskap. Dessutom finns ett
stort engagemang. Det märks att alla i gruppen verkligen känner
för uppdraget, säger hon och fortsätter:
− Det är viktigt att alla har klart för sig vad vårt uppdrag är, att
vi styr åt samma håll. Tanken är att alla ska lyfta in det vi gör i
sitt dagliga arbete och bli samordningsförbundets ambassadörer.
Text och bild: Camilla Adolfsson
Tidigast den 1 januari 2018 ska Öckerös Samordningsförbund gå
samman till ett gemensamt förbund med Ale, Kungälv, Stenungsund
och Tjörn.
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Nyheter från Samordningsförbundet
Sammanslagning av Samordningsförbundet Ale,
Kungälv, Stenungsund (SOF AKST)och Tjörn samt
Samordningsförbundet Öckerö (SOF Öckerö)
Förbundschef Per Liljebäck fick i början av 2017 i uppdrag av
respektive styrelser, SOF AKST och SOF Öckerö, att påbörja
arbete med en sammanslagning av dessa två SOF. Vid
ägarsamråd den 10 mars 2017, där ägare och dess
medlemmar medverkade, så fanns inga hinder för en
sammanslagning utan samtliga såg positivt på en
sammanslagning tidigast fr.o.m. 2018-01-01.
En sammanslagning av förbunden leder främst fram till ökad
legitimitet. Den största vinsten görs för individen i och med att
samverkansinsatserna blir större och utvecklingsmetoder kan
bedrivas över ett större område. Det blir minskad
administration och därmed ökade medel som kan användas
till insatser riktat till målgrupperna inom hela området.
Erfarenhet från andra förbund som har genomfört
sammanslagning är minskad central administration och ökade
insatser lokalt.
SOF AKST kommer att kvarstå som Samordningsförbund
men byta namn till Samordningsförbundet Älv och Kust
medan SOF Öckerö hemställer att få upphöra som eget
förbund och gå in i Samordningsförbundet Älv och Kust.
Beslut ska nu tas av Samordningsförbundens parter och dess
medlemmar. Besked väntas senast oktober 2017.
Övriga nyheter i korthet
•

•

Kommunerna i SOF AKST har fr. o.m. 1 april utsett Björn
Brogren, Kungälv, som ny revisor efter Boel Holgersson,
Ale.

SOF AKST beviljade i mars 800 tkr till projekt Alema i Ale.
Projektet syfte är att erbjuda personer med psykisk ohälsa
anställning på den öppna arbetsmarknaden. Målgruppen
är unga arbetslösa personer (18-29 år) med psykisk
ohälsa. Personerna är aktuella patienter på Älvängens
psykiatriska mottagning. Projektet genomförs av Ale
Kommuns AME och Älvängen psykiatriska mottagning.

Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn

.
Ha nu en skön och vilsam semester önskar
Per Liljebäck
Förbundschef
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