Älv- och kustbladet november 2017
Samordningsförbundets dag på Nordiska folkhögskolan i Kungälv:

Hasse Carlssons föreläsning lockade till insikt och skratt
Alla i en grupp vinner på att vi är olika. Och ju mer
du har koll på dina egna inre resurser desto bättre
blir du på att samarbeta. Det var några av de
budskap Hasse Carlsson passade på att förmedla
på Samordningsförbundets dag den 16 oktober.
”Vi måste spela i samma takt. Måste spela i samma tonart.”
Musikreferenserna duggade tätt när Hasse Carlsson bjöd på
en något annorlunda föreläsning på Samordningsförbundets
dag på Nordiska folkhögskolan i Kungälv. Temat var
arbetsglädje och samarbete – och hur de båda kan bidra till
bättre resultat och bättre arbetsmiljö om de går hand i hand.
− Inspiration, nya perspektiv och lite konkreta verktyg. Det
är tre saker jag hoppas att de som lyssnade fick med sig,
säger Hasse Carlsson, föreläsare och författare till boken
”Jobbar vi ihop eller bara samtidigt? Om samarbete,
kommunikation och inre ledarskap”.
Ett konkret verktyg han gärna lyfter fram är det han kallar
för ”själens staket”. Det handlar om vad vi lägger vår energi
på – just nu. Är det yttre omständigheter vi inte kan påverka?
Eller är det inre omständigheter som vi kan göra något åt?
Gör dig fri från energitjuvar
Att skippa ”nånannanismen” är ytterligare något Hasse
Carlsson påminner oss om. Både hemma och på jobbet är det
alltid någon som lever efter inställningen ”det får någon
annan göra”. Hasse Carlsson poängterar att det är en klassisk
energitjuv som varken bör ”sponsras eller missbrukas”.
− Sponsor är jag till exempel när mina barn slängt sina skor
i en hög i hallen och jag ställer dem på sina rätta platser i
skohyllan. Då kan jag bidra till att bryta det, säger han.

Inför ett 100-tal åhörare delade Hasse Carlsson med sig av allt från
sina personliga hjältar till kunskap om hur hjärnan fungerar.

Hasse Carlsson tar även tillfället i akt att ge den så omhuldade
”positivitets-industrin” en känga.
− ”Tänk positivt, så blir allt bra”. Den frasen är det värsta jag
vet. Nej, det blir inte bra bara för att jag tänker positivt. Att ha
en positiv inställning, det är däremot något annat, säger han.

Förbundsordföranden om sammanslagningen av SOF Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn och SOF Öckerö:

”Tillsammans blir vi mer slagkraftiga”
Samarbetet är redan påbörjat.
Men snart ska två bli ett, även på
pappret. ”Det är en styrka att bli
större”, tycker båda förbundens
styrelseordföranden.
Planen är att de två förbunden ska slås
ihop den 1 januari 2018 och då även byta
namn. I stället för ett långt namn med alla
kommuner, ska det nya förbundet heta
Samordningsförbundet Älv och Kust.
Arne Lernhag, styrelseordförande i SOF
Öckerö, säger att de har varit på jakt efter
Samordningsförbundet Ale, Kungälv,
Stenungsund och Tjörn

Efter årsskiftet samarbetar Jan Sammels
och Arne Lernhag i nya SOF Älv och Kust.

en större partner ända sedan starten. Han
ser att det finns mycket att vinna.
− Vi blir mer slagkraftiga om vi är större
och det finns många ekonomiska fördelar,
till exempel när man anställer, säger han.
Jan Sammels, ordförande för Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn, håller med.
− När vi blir större blir vi starkare. Tillsammans är det lättare att hitta bra och fler
insatser. Min erfarenhet är att de olika
kommunerna oftast har förmågan att jobba
för allas intressen, och inte bara se till den
egna kommunen, säger han.
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