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Stadsdelsmammorna
Under hösten startar ett annat nytt spännande 
projekt som kommer att löpa fram till slutet av 
2018. Syftet med projektet är att stödja kvinnor 
som står långt ifrån arbetsmarknaden att etablera 
sig. Det kommer att vara ett uppsökande arbete 
bland kvinnor med hemmavarande barn och som 
är föräldralediga och/ eller arbetslösa.  
 

Tanken är att stadsdelsmammorna i närområdet 
ska stödja, stärka och utbilda andra kvinnor i allt 
från hälsa och motion till kunskaper inom hur 
olika myndigheter, utbildningssystemet, arbets-
marknaden med mera fungerar samt att få fler 
barn att börja på förskola.

Jobbtorg Stockholm inom Stockholms stad har 
anställt två stadsövergripande samordnare som 
kommer att vara placerade på Jobbtorg Farsta-
Skärholmen och på Jobbtorg Kista. 

Samordningsförbundet har växt ur sina nuvarande 
lokaler hos Arbetsmarknadsförvaltningen.  
I takt med att antalet anställda blir fler och verksam-
heten utvidgas räcker inte lokalerna till på Livdjurs-
gatan längre. Därför går flyttlasset i början av oktober 
till de nya lokalerna som också ligger i närheten, i 
Globen-området. Adressen blir då Arenavägen 47 
och invigningen av de nya lokalerna är planerad till 
eftermiddagen den 12 oktober. De nya lokalerna är 
försedda med nya platser för de planerade nyrekry-
teringarna och kommer att utgöra navet för Samord-
ningsförbundet Stockholms stads verksamhet i hela 
Stockholm. 

Senaste från styrelsen
Styrelsen och beredningsgruppen hade en gemensam plane-
ringsdag den 25 augusti och påbörjade planeringen för nästa års 
verksamhetsplan. De ingående medlemmarnas behovsgrupper 
presenterades och bland annat diskuterades det förebyggande 
arbetet hos målgruppen anställda som riskerar långvarig sjuk-
skrivning som en eventuell ny målgrupp. 

Styrelsen beslutade den 31 augusti att:
•    tillsätta handläggarteam på Jobbtorg Stockholm, med start till 
     hösten 2017
•    tillsättning av två utvecklingsledare för arbetat med mål-
     gruppen sjukskrivna utan sjukpenningsgrundande inkomst 
 

Styrelsen har en ny ordförande Mirja Räihä (S), vikarierande 
arbetsmarknads- och idrottsborgarråd i Stockholm stad fr. o. m. 
augustimötet. Mirja ersätter Emilia Bjuggren under hennes föräld-
raledighet.

Hur går det för våra insatser för stockholmarna?
Förbundets styrelse har under första halvåret beslutat om sex nya individinriktade aktiviteter. Fyra av 
dessa aktiviteter har startat under första halvåret och två aktiviteter kommer att starta efter halvårsskif-
tet – se kommande insatser. De pågående individinriktade insatser är Case Manager, ESF-projektet MIA, 
Finsam handläggarteam på vårdcentralerna Kista och Tensta, AMA – Aktiviteter mot Arbete samt Grön 
Etablering för nyanlända med migrationsstress. För mer information om våra insatser – se vår hemsida 
www.samordningstockholm.se

Hemmasittare
I oktober startar ett nytt projekt som sträcker sig över 
tre år och har fokus på unga hemmasittare. Målgruppen 
är ungdomar mellan 18-29 år med olika grad av psykisk 
ohälsa. Man har sett att det finns ett enormt behov av 
stöd till den här gruppen. Därför är vi oerhört glada över 
att Samordningsförbundet kan vara med och finansiera 
insatsen.  

Projektet är ett samarbete mellan Psykiatri Södra 
Stockholm och Jobbtorg Unga Globen-Skärholmen.  
Samverkansaktiviteten handlar om att göra en fördju-
pad kartläggning kring målgruppen samt att skapa ett 
gemensamt team av medarbetare från Psykiatri Södra, 
Mottagningen för Unga Vuxna och Jobbtorg Unga 
Globen-Skärholmen.  
 

I projektet kommer det ingå hembesök och uppsökande 
arbete för att få de unga vuxna att ta del av de insatser 
som redan idag finns i form av Jobbtorg, ordinarie insat-
ser inom Arbetsförmedlingen, UngKOMP, Alfa med mera. 

Kommande insatser

Samordningsförbundet flyttar till nya lokaler

Mirja Räihä (S) Stockholm stad, 
ny ordförande i styrelsen.

Förbundets nya lokaler, skyltningen är ett montage.
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             Inför en höst 
             full av aktiviteter! 

Eva Magnusson, förbundschef

Har du en samverkansidé?
Kontakta vår samordnare Helena Haapala.
Mejla till: helena.haapala@stockholm.se,
eller ring: 08-508 49 181. Välkommen! 

Populärt frukostmöte i september

Måndagen den 4:e september anordnade Samordningsförbundet 
Stockholm stad ett mycket välbesökt frukost- och förmiddagssemi-
narium på Ingenjörshuset i centrala Stockholm. Temat för dagen var 
personer med svag ställning på arbetsmarknaden och deras geogra-
fiska spridning inom staden. 
Syftet var att diskutera frågor och svar kring:
• vilka är personer med svag ställning på arbetsmarknaden utifrån 

ålder, kön, utbildningsbakgrund, stadsdel respektive födelseort
• vilka trösklar möter dessa personer på arbetsmarknaden och 

hur påverkar dessa trösklar specifikt kvinnor, män, unga vuxna, 
utrikesfödda, nyanlända och ensamstående med barn 

• och sist men inte minst vad säger forskningen och statistiken

Bakgrunden till föredraget som hölls av Tomas Brandt och Karin Forss 
var en rapport som arbetsmarknadsförvaltningen beställt av Sweco. 
Förmiddagen var mycket populär med många besökare. Senare dela-
des deltagarna upp i grupper utifrån var de jobbar geografiskt och fick 
då diskutera frågor som:
•         Stämmer det du hört idag med dina upplevelser?
•         Vilka är de största utmaningarna för ert stadsdelsområde?

Ekonom och administratör till Samordningsförbundet 
Katarina Svantesson är vår nya medarbetare på förbundet som kommer att 
arbeta på deltid som ekonom och administratör på kansliet. Hon kommer även 
att arbeta på deltid för Samordningsförbundet Södra Roslagen med ekonomi. 
Katarina hade tidigare ett eget företag och senast studerade hon företagseko-
nomi på Södertörns högskola. Att arbeta med kommun och myndigheter är en 
omväxling och något nytt för Katarina.
– Det känns jättespännande att jobba på Samordningsförbundet, särskilt nu när 
det händer så mycket med flytt till nya lokaler, nyanställningar och uppstart av 
nya projekt, säger Katarina som du kommer att möta i kommande möten och 
evenemang. Vi välkomnar henne varmt till vårt arbetsteam.

Vårt kommande frukostmöte handlar om trauma och posttraumatiskt stressyn-
drom. Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt Cooperative Training Employment-
metoden i jämförelse med IPS (Idividual Placement and Support), SE (Supported 
Employment) och andra traditionella arbetsrehabiliteringsmetoder. Dessutom 
diskuteras PTSD-Center som samverkansmodell. Nihad Milanovic från PTSD-Center 
i Malmö, som under en rad år arbetat med dessa frågor, kommer att medverka. 

Vid diskussionerna höjdes energin i rummet och det märktes att det fanns ett stort intresse och behov av att 
få prata tillsammans med andra myndigheter och stadsdelar. Det är viktigt att de som arbetar med detta är 
insatta och därför är information och kunskap viktig. Alla var rörande överens om att ökad samverkan är en 
förutsättning för att hjälpa fler. 

Frukostmöte den 6 oktober


