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Samordningsförbundet

Göteborg Hisingen

DELTA lämnar ön och går upp i Göteborg
När ett lokalt samordningsförbund avslutas och på något sätt ska gå upp i ett nytt större …
hur gör man den markeringen?
– Tja, ön Hisingen har ju haft sitt eget förbund och ska väl integreras – inte assimileras! –
med resten av Göteborg. Nu när vi går in i en integrationsprocess tar vi med oss en stark
identitet – Hisingen. Men för att känna att den sitter riktigt säkert i ryggen, så kan det vara
på plats med en uppfriskning av vad Hisingen är. Så att vi går rakryggade till fastlandet, sa
Ola Andersson, förbundschef, och bjöd till påstigning på bussen som passande nog var namnad med ”Hisingens lag”. Fast det var inte – i sanningens namn – DELTA som avsågs utan BK
Häcken.

D

en fullsatta dubbeldäckaren gick ut tufft och
slingrigt; upp på Rambergets topp med Kristina
Holmgren – styrelseordförande för DELTA –
som guide. Uppvuxen på Hisingen och med en obändig
kärlek till den ”vackra gröna ön” befann hon sig på helt rätt
plats. Hon berättade och guidade livfullt om allt som syns
trån toppen på Ramberget; om broar, hamnar, kyrkor, statyer, kranar. Många ”aha” hördes bland passagerarna och
fler skulle det bli på turen som tog ”Hisingens lag” via SA
Hedlunds rekordstora gästbok, Kristinas barndoms skyskrapa, Volvo, galoppbanan, Aeroseum, F9, Stora
Holm, drottning
Hackas grav, Öxnäs oskiftade by.
Och så vidare. John
Thulin tog över

guidningen när det kom Kristina Holmgren
till Hökälla våtmarkspark
och allt det som finns att
berätta om djur och natur
på denna landets femte
största ö. (Jo, det är sant
– femte.) Passagerarna fick
också utpekat för sig diverse platser av speciellt
intresse; den riktigt gamla
Tuve kyrka, den väldigt
stora Albatross golfbana,
den välfyllda Skogomeanstalten, det inte så höga Skändlaberget och lagom gamla
bronsåldersrösen. Hisingen har ju nästan allt, menade John
Thulin och funderade på om Hisingen kanske skulle klara
sig som självständig nation. Ovanligt nog avslöjade guiden
också var det är nästan supersäkert att hitta kantareller och
fortsättning

John Thulin

trattditon när det är tid för det.
Stora Holm och Franska skafferiet fick ta emot en busslast mycket nöjda DELTA-människor som njöt av både
lunch och i sol.
Ännu senare på eftermiddagen bjöds det på kaffe och
DELTA-tårtor i Lillhagsparken. Där var det flera
som tog tillfället i akt att hylla Ola Andersson för
alla åren och allt arbete han gjort för DELTA sedan början av 2000-talet och som nu avslutas i
och med att DELTA upphör sista juni.
Ett par av avtackarna var Hälsodiskens Wanja
och Ann som skänkte fröer till moderplantorna
(Ola och Cecilia) som under så många år har spridit fröer till så mycket. Wanja och Ann gissade att
en del av fröerna kommer att söka sig till varandra
och fortsätta att sprida samverkan. Fröerna – Dill,
Eternell, Lök, Timjan och Aubergine ackompanjerades dessutom av specialvatten, samverkanmylla och extra mycket näring från Hälsodiskens specialblandning.
Den avgående chefen för detta ö-baserade samordningsförbund – här kallad Mr Samordning – tog tillfället i akt
att påminna om det som varit och vilken roll DELTA spelat. Läs Olas hälsning på sista sidan.

Kristina Holmgren,
ordförande

Beata Rackman, ViCan

Allra mest stimulerande har arbetet
kring Hökälla varit.
Inte bara för att det
är en del av min
uppväxt utan för att
det gått att kombinera de fyra ägarna
med ännu fler pusselbitar och få till ett
så fantastiskt samarbete. Arbetet har
gynnat de deltagare
som haft det allra
svårast.
Fruktsamt har
varit att ta hjälp via
djur och natur, liksom att vi har haft många besök av skolbarn. Människor som har det svårt mår bra av att träffa fördomsfria
pratglada barn som inte gör skillnad på den ena eller
andra. Det har blivit så bra!
Sen är det förstås det självklara: att vi i samverkan
kunnat utgå från individen och låtit dem vara delaktiga.

Vilka är de viktigaste erfarenheterna
och vad har varit mest stimulerande
under åren med samverkan
i DELTAs regi?
Vi frågade några som varit med – länge.

Bland alla erfarenheter är den största att det faktiskt
går att samverka mellan myndigheter. När vi använder det bästa från alla så kan vi lösa våra deltagares
livshistorier. Teamet vill och kan påverka och använda
gemensamma idéer och tankar för att komma vidare.
Tillsammans ser vi både lösningar och hinder. Och då
är det förstås oerhört stimulerande att se individerna
komma framåt. När de får hjälp, tid och uppmärksamhet – och vi sätter individen i centrum – så löser vi
problemen i samverkan.

Åsa Radl, Tidig och Samordnad Rehabilitering

Min största erfarenhet är att det går att göra storverk!
Det vill säga om vi gör det tillsammans, för då är vi
starka. Vi har skapat så mycket genom att lyfta blicken
ovanför våra egna organisationer, fått ”tillåtelse” att
höja oss och inte vara låsta. Alla dessa möten med
personer med olika bakgrund har varit oerhört stimulerande. När vi talar om professioner, då talar vi om
samverkan med människor som är engagerade, kunniga, idérika, kärleksfulla och lösningsinriktade. Det är
klart att det blir bra!

Wanja Ryling och Ann Karltun,
Hälsodisken

Ola Andersson, förbundschef

Att vi, olika myndigheter, organiserat
oss tillsammans är det som ger möjlighet till utveckling. Vi förstår välfärden
på ett annat sätt och det gör arbetet
så mycket mer stimulerande. När vi
ser helheten så gör vi, var och en, så
mycket bättre ifrån oss på jobbet. Vår
kompetens ökar.
För individen är det också en stor skillnad: när hen ser och känner att någon
faktiskt tar ansvar för hela livssituationen, hälsa, ekonomi, sysselsättning, så
är bemötandet och stödet ett helt annat
än i ”vanliga” fall. Att utveckla samverkan är både unikt och efterfrågat. Och
vi har gjort det!
Jag tror att jag som förbundschef
kan se arbetet med andra ögon än de
som står mitt uppe i det. De upplever
det istället. Viktigt är att betona: för att
kunna arbeta så här krävs legitimitet.
Det är styrelsen som måste ge den. Utan
deras stöd blir det ingen samverkan
och ingen hjälp till dem som verkligen
behöver oss.

Stimulerande erfarenheter har
varit att få ingå i ett stort sammanhang med mycket kunskap
och ändå ha frihet att utveckla
oss själva och vår verksamhet. Att
vi har kunnat kliva ner från våra
höga hästar, se människor, tro
på dem och hjälpa dem att själva
ta steget för att hitta sina egna
styrkor känns starkt.

Brita Svanqvist, Tidig och
Samordnad Rehabilitering (TSoR)
De viktigaste erfarenheterna, och också det mest
stimulerande, har varit
nyttan av fantastiskt samarbete mellan många olika
verksamheter och professioner. Det har gett både
mig och mina medarbetare
storartade erfarenheter för
att lyckas göra det allra
bästa för våra deltagare.

Ola har ordet
Samordningsförbundets verksamhet
har sin grund i de erfarenheter som
utvecklats från 1997 och som startade
under Beställarförbundet DELTA. En
gemensam nämnare under försöksperioden var att utveckla ett förändrat
synsätt på välfärdsarbetet. Ett synsätt
som innebär att
• all rehabilitering sker utifrån individers behov och förmåga
• individens aktiva medverkan eftersträvas
• de samverkande myndigheterna tar
ett gemensamt ansvar.
Samordningsförbundet Göteborg
Hisingen-DELTA har fortsatt att verka i denna anda med en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna
insatser som syftar till att individer
uppnår eller förbättrar sin förmåga till
eget arbete.
Arbetssätt, organisation och organisering

Samordningsförbundets uppdrag är
att utgå från individers behov vid organisering av myndigheternas gemensamma insatser. Detta förutsätter ett
arbetssätt som har ett lokalt perspektiv.
Det är medarbetares lokala erfarenhet
av deltagares behov som påverkar hur
samordningsförbundet bäst allokerar

sina resurser. Det är medarbetarnas
samarbete som är avgörande för att
deltagarna ska få relevanta insatser
på ett adekvat sätt. För att samarbetet mellan medarbetare ska fungera
effektivt behövs helhetssyn på individens behov, det behövs kompetens att
arbeta över sektorsgränser, det behövs
även kunskap om varandras uppdrag
och förutsättningar och det behövs
ömsesidigt förtroende och respekt.
Framåt

Vi befinner oss i ett läge där samverkan för de mest utsatta är avgörande
för om de ska komma i egen försörjning. Jag träffade departementet i
förra veckan och de betonar att regeringen är angelägen om att samverkan
fungerar mellan myndigheter – det är
ingen tvekan med det.
Det är med stolthet jag lämnar över
arbetet som förbundschef till det nya
förbundet. På Hisingen las grunden
för lagstiftningen, vi har därefter utvecklat våra insatser och mött tusentals Hisingsbor som upplever att de
blir sedda och får relevanta insatser.
Det är däremot med viss oro som
jag lämnar över, då man pratar om att
det ska vara nytt. Det finns inget nytt

under solen. Jag hoppas att den nya
styrelsen utgår från individers behov,
bygger på tillit till medarbetare och tar
vara på goda erfarenheter i stället för
att vara trendkänsliga.
Och hur märker man att man lyckas
i sitt arbete? Jo, på det sätt som en
medarbetare utryckte det häromdagen
efter att ha haft besök av en kvinna
som befinner sig i en besvärlig situation: ”Jag är så tacksam att jag har fått
kontakt med dig”.
Jag tror att ni alla kan känna in er i
den situationen, och det är det bästa
betyg man kan få när man arbetar i
välfärdens tjänst.
Ola Andersson

22 år med DELTA

Så ökar vi välfärden –
Hisingsborna mår bättre
och vi utnyttjar resurserna
mer effektivt.

PÅ HISINGEN HAR VI HAFT EN LÅNG TRADITION av att utveckla samverkan mellan myndigheter. Sedan 1997 har vi ”DELTA-samverkan” där Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen kunnat erbjuda en
helhetssyn på personer mellan 16 och 64 år som stått utanför arbetsmarknaden eller
som haft önskemål och behov som inte kunnat uppfyllas i de enskilda myndigheterna.
Tretton personer har haft uppdraget som STYRELSEORDFÖRANDE:
Kristina Alnebratt (S), Ulla Y Gustafsson (S), Berndt Rhodin (S), Lars-Gunnar Bodström (M), Eva-Lena Fransson (V), Bertil Lidfeldt (Af), Eva Svensson (Fk), Gunilla
Dörner Buskas (S), Elise Norberg (V), Tord Karlsson (S), Maria Öystilä (Fk), Håkan
Hallengren (S) och Kristina Holmgren (M).
Under årens lopp har DELTA haft två FÖRBUNDSCHEFER:
Johan Jonsson och Ola Andersson.
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