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Nyhetsbrev

Samordningsförbundet Stockholms stad välkomnar samordnare
Helena Haapala har tillsatts som samordnare för Samordningsförbundet Stockholms stad. Helena har tidigare jobbat med
arbetsmarknadsfrågor både inom Arbetsförmedlingen och inom
Stockholms stad och kommer närmast från en tjänst som biträdande enhetschef på Jobbtorg Stockholm. Hon ser fram emot att
samverka med medarbetare från alla förbundets parter i rollen som
samordnare. Helena tillträdde sin tjänst den 4 september 2016.

Rapport från inspirationskonferensen

Den 10 oktober arrangerade Samordningsförbundet Stockholms stad en inspirationskonferens på
Quality Hotel Globe vid Globen, Stockholm. Över
400 personer deltog och nu finns rapport från
konferensen att ladda ner där du kan ta del av alla
seminarierna, bilder från dagen och utvärderingar
från deltagare samt seminariedeltagare.

Klicka här för
att se
rapporten!

Frukostmöte den 9 december
på Kulturhuset

Förbundet kommer anordna ett frukostseminarium på fredagen den 9 december i Stockholmsrummet på Kulturhuset kl. 08:30-10:00.
Temat för frukostseminariet är unga vuxna; de
insatser och behov av insatser som förbundet
identifierat i samverkan med de fyra myndigheterna: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Stockholms stad.
Under frukostseminariet vill vi också föra en
diskussion kring unga vuxnas delaktighet och
hur ni arbetat med för att öka unga vuxnas
delaktighet i sin planering. Förutom diskussion
om unga vuxna kommer Samordningsförbundet Stockholms stad även berätta om verksamhetsplanen för 2017 .
Anmälan till frukostseminariet görs till
helena.haapala@stockholm.se
Obs - begränsat antal platser.
Välkomna!

Verksamhetsinriktning för 2017

Under styrelsemötet den 11 november fattade styrelsen beslut om verksamhetsplanen 2017 för samordningsförbundet. Under det andra verksamhetsåret kommer förbundet att fokusera främst på att:
• fortsätta sprida information och öka kunskapen om den finansiella samordningen och samordningförbundets uppdrag.
• bidra till att möjliggöra och arrangera gemensamma samverkansarenor.
• aktivt stödja parternas lokala behovsanalyser i syfte att identifiera individernas behov
och områden där samverkan och gemensamma arbetsmetoder behöver förstärkas och utvecklas.
• öka kunskapen om socialt företagande hos chefer och medarbetare
och föra dialog med berörda parter.
• ta fram en policy och strategi för hur förbundet kan främja socialt företagande.
• medverka i det länsövergripande ESF-projektet MIA.
• bevaka kommande ESF-utlysningar.
• etablera hemsidan och påbörja arbetet med att skapa en gemensam databas
för projekt och aktiviteter inom rehabiliteringsområdet.
• starta minst fem individinriktade insatser under året.
Förbundet kommer även att fortsätta arbetet med att utveckla förbundet informationshantering samt
ta fram en plan för uppföljning och utvärdering.

Ta del av hela
verksamhetsplanen här!

Med önskan om en
fin första advent!

Eva Magnusson, förbundschef

