
Nyhetsbrev 
D

ecem
ber

2017

Frukostmöte om PTSD
Ett hundratal åhörare lyssnade på ett föredrag 
om PTSD den 6 oktober av Nihad Milanovich från 
PTSD-center i Malmö. Det handlade om Trauma och 
Posttraumatiskt Stressyndrom och arbetslivsinriktad 
rehabilitering enligt Cooperative Training Employ-
ment-metoden, i jämförelse med IPS (Individual Pla-
cement and Support), SE (Supported Employment) 
och andra arbetsrehabiliteringsmetoder.  

Senaste från styrelsen
Styrelsen antog, i sitt sista sammanträde för året, för-
bundets verksamhetsplan för 2018 med preliminär 
planering för 2019-2020.

Planen anger inriktningen för det tredje verksam-
hetsåret med huvudinriktningen att genom olika in-
formationsinsatser öka kunskapen om vad finansiell 
samordning (FINSAM) och samordningsförbundets 
uppdrag är. Målet är att planera och starta minst fyra 
individinriktade insatser under året. Förbundet avser 
att fortsätta arbetet med en gemensam policy för 
det fortsatta arbetet med socialt företagande.

Tidigare prioriterade målgrupper 
• Långtidsarbetslösa 
• Långtidssjuka
• Personer som saknar sjukpenninggrundande 

inkomst
• Personer med funktionsnedsättning
• Unga vuxna i åldern 16 till och med 29 år med 

psykisk ohälsa och med aktivitetsersättning
• Unga vuxna som inte har fullgjort sin gymnasie-

utbildning
• Personer från 30 år med psykisk ohälsa

• Förbundet ska beakta mål-
gruppen romer utifrån strate-
gin för romsk inkludering samt 
nyanlända.

 

Nya prioriterade målgrupper
• Personer som drabbats av 

narkolepsi och som söker 
stöd ut i arbete eller studier

• Personer som arbetar men 
som riskerar att bli sjuk-
skrivna eller befinner sig i 
omställning – förebyggande arbete

• Kvotflyktingar med särskilda behov

Styrelsen godkände också utredningsuppdraget om 
ett PTSD-center och gav i uppdrag till förbundsche-
fen att tillsätta en utredare för uppdraget.

Avslutningsvis beslutade styrelsen att förbundet del-
finansierar den individinriktade insatsen UngKomp 
Stockholm Söderort för perioden 2018-04-01 – 
2018-12-31. Målet med insatsen är att erbjuda 
gemensamma tjänster till arbetssökande unga i 
åldrarna 16-29 år och öka samlokaliseringen söder 
om staden i befintliga lokaler.

Frukostmöte om Våld i nära relationer
Malin Torberger och Marie Haesert från socialför-
valtningen i Stockholm höll föredrag om våld i nära 
relationer och med utgångspunkt i Stockholms 
stads program mot våld i nära relationer och heders-
relaterat våld och förtryck.

Mötet inleddes med filmvisning och Malin Torberger 
tog upp vad våld i nära relationer innebär och redo-
gjorde för den komplexa situationen. En del statistik 
om läget i Stockholm, normaliseringsprocessen och 
uppbrottsprocessen togs också upp. Ämnet fångade 
åhörarnas uppmärksamhet med en närmast total 
koncentration i rummet. Det kändes att ämnet 
engagerade många.

Marie Haesert berättade om strategier för att före-
bygga våld, vikten av att som anställd våga fråga, 
se strukturer och mönster. Presentationen finns på 
förbundets webb: www.samordningstockholm.se.

Välkommen till våra nya lokaler
Vi finns numera i våra nya lokaler på Arenavägen 47 där 
du kan möta oss. Lokalerna invigdes i mitten av oktober i 
närvaro av styrelsen, medlemmar, medarbetare och sam-
arbetspartners. Under invigningen knöts samverkansband 
av Arbetsförmedlingen, Stockholms stad, Stockholms läns 
landsting och Försäkringskassan.
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             God Jul och 
             Gott Nytt År! 

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! 

Ekonom och administratör till Samordningsförbundet 

Jonna Millroth är ny 
på förbundet sedan 
den 1 december 
2017. Med sig i 
bagaget har hon en 
lång erfarenhet av att 
jobba som personlig 
handläggare inom 
sjukförsäkringen. 
Genom åren har hon 
arbetat med allt från handläggning till att arbeta 
fördjupat med samordningsuppdraget. 

Både Barbro och Jonna ska arbeta som utveck-
lingsledare med att skapa strukturer för samverkan 
kring personer som saknar sjukpenningplacering 
hos Försäkringskassan. Här är siktet inställt på att 
alla ska ha samma rätt att få rehabilitering och till-
gång till de insatser som finns. I maj 2019 är tanken 
att processen ska vara implementerad och klar. 
Barbro och Jonna arbetar halvtid för förbundet. 

Robert Pettersson började 
under hösten som utveck-
lingsledare Socialt företa-
gande på förbundet.
Han kommer närmast från 
Arbetsförmedlingen där 
han har arbetat i flera år 
med bland annat Sociala 
företag. Hans arbetsupp-
gifter är att:  

• Samordna kommunens, Arbetsförmedlingens, 
Försäkringskassans och externa aktörers arbete 
till stöd för bildandet av sociala företag.  

• Stimulera personer och organisationer i entre-
prenörskap för etablering och utveckling av 
Arbetsintegrerande sociala företag.  

• Bidra till kunskapsutveckling, nätverksbyggande 
och erfarenhetsutbyte.  

• Agera för genomförandet av förbundets policy 
och övergripande handlingsprogram för främ-
jandet av Arbetsintegrerande företag. 

Har du idéer eller tankar kring socialt företagande, 
vänd dig till Robert Pettersson. 

Sofie Jacobsson är ny på 
förbundet sedan oktober 
2017. Hon har jobbat med 
arbetsmarknadsfrågor se-
dan 2005 och till stor del 
med unga vuxna i utan-
förskap. Sofie arbetar som 
utvecklingsledare mot 
Unga Vuxna och tillsam-
mans med kollegor ägna 
sig åt att diskutera med 
förbundets parter om nya projekt till för Stockholms 
unga vuxna. Det finns ett antal goda idéer i dagsläget 
som ska utvecklas, enligt Sofie. I planeringen finns 
även att ha fokusgrupper bland unga vuxna med 
psykisk ohälsa för att höra deras röster. 
– Förbundets intention är att få unga vuxna att ta 
makten över sin tillvaro, säger Sofie Jacobsson. 
Dessutom samlar hon även in materiel till en insatska-
talog som ska bli en katalog över insatser i Stockholm 
stad, sökbar och tillgänglig för alla på förbundets 
webbplats. Har du idéer om hur Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Landstinget och Stockholm stad 
skulle kunna samverka bättre runt unga vuxna? Hör 
av dig till Sofie. 

Barbro Ivares har jobbat 
på förbundet sedan slutet 
av november. Senast 
kommer hon från Arbets-
marknadsförvaltningen, 
Jobbstart, där hon arbetat 
som insatsutförare med 
praktisk arbetsrehabilite-
ring. Dessförinnan har hon 
arbetat inom socialtjäns-

ten i Stockholms Stad i cirka 25 år – företrädesvis 
med försörjningsstöd, men också som rehabilite-
ringssamordnare, ansvarig för myndighetssamver-
kan, med metod- och verksamhetsutveckling samt 
med missbruk och socialpsykiatri. 

Här är våra nya medarbetare

Johanna Thagemark började 
sitt arbete på förbundet den 
23 oktober. Hon kommer 
från Försäkringskassan, där 
hon varit projektledare för 
ett nationellt forskningspro-
jekt: ”Effektutvärdering av 
arbetslivsinriktade insatser 
för unga med aktivitetsersätt-
ning”. Johanna arbetar som 
verksamhetsutvecklare på 
halvtid för projektet MIA.

Anteckna datumet! 
På förbundets frukostmöte den 9 mars lanserar 
vi Insatskatalogen, en sökmotor över insatser i 
Stockholm stad, tillgänglig för alla. Den vänder 
sig till alla som är intresserade av olika typer av 
insatser för att ge/få stöd till arbete, studier eller 
rätt rehabilitering.

Du finner kontaktuppgifter till samtliga förbundets medarbetare på: www.samordningstockholm.se


