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Samordningsförbundet

Göteborg Hisingen

Ola blickar framåt och utåt:

DELTA tar mer ansvar på fler nivåer
Driver samverkansfrågor. Fokuserar på strukturer. Satsar på Kompletterande
arbetsmarknad. Uppdaterar Arbetsmarknadstorget. Jobbar offensivt med
Mera Svenska Bättre Hälsa. Lägger ner MMR. Planerar för nyanlända.
Avvaktar utredning om Göteborgs samordningsförbund. Och firar 20 år!
Det är, kort sagt, år 2017 för Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA.

U

nder det inledda året kommer DELTA att förekomma i allt fler nationella sammanhang och
arbeta allt mer med strukturella frågor* och den
nödvändiga utvecklingen av samverkan. DELTAs ordförande Tord Karlsson är ordförande också i NNS, Nationella nätverket för samordningsförbund, vilket medför att
DELTA och förbundschef Ola Andersson tar ytterligare
steg in i den nationella samverkanssfären.
– NNS har en tydlig agenda med en klar önskan att
utveckla välfärden. Nätverket driver frågor, uppvaktar ministrar och ger oss utrymme att påverka. Här har DELTA
möjlighet att spela en tyngre roll, menar Ola.
I planerna ingår bland annat en nationell utbildning för
strategisk ledning; landets samordningsförbunds ledningar
får chans att förkovra sig i hur man påverkar, hörs och
syns, bygger nätverk och får tillträde till maktens korridorer. Utbildare är personer som vet vad som krävs för att
göra rösten hörd: chefer på hög nivå, riksdagsledamöter,
tankesmedjor, strateger inom public relations-världen och
liknande.
– De ska hjälpa oss att sätta upp mål ... och nå dem.
Partipolitiskt obundet och över blockgränser. Vi i samordningsförbunden vill ju vara med och påverka, ha större
makt. Det är mycket bättre än att vara maktlös, poängterar
Ola.
Det regionala samarbetet med Malmö fortsätter under
året och är utökat med ett Stockholmsdito.

• Kompletterande arbetsmarknad, en modell för att inkludera fler personer i arbetslivet, är en DELTA-verksamhet som växer och frodas. Från att ha omfattat 35 deltagare
ska modellen nu växlas upp till att omfatta 100.
– Det här handlar inte om så kallade ”enklare” eller lågavlönade jobb. Det är vanliga jobb, arbetsuppgifter som
behöver utföras, understryker Ola.
Ambitionen för 2017 är att modellen också ska omfatta
privata företag och nå större delar av Göteborg.
– Goda exempel vill vi gärna sprida, så vi delar gärna
med oss av arbetssättet till fastlandet, menar chefen för det
ö-baserade samordningsförbundet.
• Att samverkan måste återerövras om och om igen är
ingen nyhet för dem som är engagerade i arbetet. För Arbetsmarknadstorget är det vad som gäller för 2017; rekonstruering, anpassning och utveckling.
– Vi behöver hitta tillbaka till de ursprungliga tankarna
så att vi snabbare kommer till korrekt bedömning av arbetsförmågan. Arbetsmarknadstorget ska återta rollen som
navet, varifrån man kommer vidare i välfärden.
• En verksamhet som går på offensiven är Mera Svenska
Bättre Hälsa. Metoder utvecklas för att de deltagare som
inte tillgodogjort sig SFI-undervisningen ska få nya möjligheter att återkomma och slutföra, och därmed lägga
grunden för utveckling mot egen försörjning.
fortsättning

• MMR avslutar sin verksamhet i slutet av mars. Orsaken är att verkligheten är skild från den förväntade. Först
då det multimodala rehabiliteringsteamet började arbeta
med sin målgrupp, personer med försörjningsstöd och
smärtproblematik, blev de överraskande tunga behoven
uppenbara. Målen att försöka nå studier eller arbete var
inte realistiska, även om några deltagare kunnat närma sig.
Teamet har snarare fått koncentrera sig på att deltagarna
hamnat rätt i välfärden.
– Deltagarna är svårt sjuka och saknar ofta arbetsförmåga. De borde haft kontakter i sjukvården och Försäkringskassan, inte hos Arbetsförmedlingen eller Socialtjänsten.
Men det är inte ett misslyckande; MMR har gett många
nya erfarenheter och lärt oss mer om både vad vi ska och
inte ska göra. Nu funderar vi på hur vi ska finna andra sätt
att stötta MMR:s tidigare målgrupp, kommenterar Ola.
• Om den väntat stora gruppen nyanlända konstaterar
Ola att det – ur samordningsförbundens perspektiv – än
så länge låter mer än händer. Merparten av de nyanlända
befinner sig ännu i etableringsskedet och samordningsförbunden bidar sin tid innan det snart kommer att krävas
desto mer:
– Vi kommer inte att möta en homogen grupp som har
behov av likadan stöttning. De nyanlända har olika språk,
utbildningsbakgrund, hälsotillstånd ... här kommer vi att
behöva lokala anpassningar, samarbeten och gemensamma
lösningar över hela kommunen.
• Under året utreds om Göteborg ska ha ett eller, som
idag, fyra samordningsförbund. En avgörande fråga är om
det är möjligt att bibehålla det viktiga lokala perspektivet
också i en större organisation. Förslag väntas redan till
sommaren.

– Vi satsar på att vara drivande i både lokala, regionala
och nationella sammanhang, säger förbundschef Ola Andersson om 2017 års upplaga av DELTA.

• DELTA fyller tjugo år i år och det ska firas. Nej, inte
med en lika stor fest som till 15-årsdagen – Nordiska Välfärdskonferensen 2012 Nya behov, ny välfärd – genom samverkan, men visst ska tjugoåringen hyllas!
* I Johanna Anderssons avhandling om samverkan, Lockedin collaboration (dec 2016) kan man läsa om utvecklingsbara
strukturer och inlåsningseffekter som idag stör och förstör
samverkansarbete.

Om DELTA
PÅ HISINGEN HAR VI EN LÅNG TRADITION av att utveckla samverkan mellan myndigheter. Sedan 1997 har vi ”DELTA-samverkan” där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Göteborgs stad och Västra Götalandsregionen kan erbjuda en helhetssyn på personer mellan
16 och 64 år som står utanför arbetsmarknaden eller som har önskemål och behov som inte
kan uppfyllas i de enskilda myndigheterna.
DELTA ägs av myndigheterna och har en gemensam styrelse:

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

LEDAMÖTER Tord Karlsson (S), kommunen; ordförande; Fati Maroufi, Arbetsförmedlingen, förste vice ordförande; Kristina Holmgren (M), regionen, andre vice ordförande,
Maria Öystilä-Salo, Försäkringskassan, andre vice ordförande.
ERSÄTTARE Bo Andersson (FP), kommunen; Maria Sahlén, Arbetsförmedlingen;
Per Tenggren (S), regionen; Malin Thelander, Försäkringskassan.
KONTAKT DELTA finns på flera adresser på Hisingen med ett samlande kansli på Vågmästaregatan 1 D, postadress Box 8813, 402 71 Göteborg. På kansliet finns förbundschef
Ola Andersson, tfn 031 366 66 95, ola.andersson@vastrahisingen.goteborg.se och Cecilia
Abrahamsson, tfn 031 366 66 96, cecilia.abrahamsson@forsakringskassan.se
För kontakt med aktiviteterna, gå in på hemsidan www.samordningsdelta.se för aktuella uppgifter.
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