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Nyhetsbrev

Frukostmötet den 23 november

Styrelsen beslutade den 29 november att:
• fastställa verksamhetsplan och budget för
2019 samt preliminär budget för 2020-2021
• godkänna deltagande vid Finsamkonferensen 2019 för förbundets ägarrepresentanter,
styrelsen, kansli samt egna projektledare
• finansiera en individinriktad insats, Integrering av IPS i psykosvården, under perioden
2018-03-01 – 2022-02-28
• utse Jan Karlsson till ordförande i styrelsen
för förbundet samt utse Mathias Holmlund till
dennes ersättare tills dess val av ordförande
och vice ordförande förrättats.
Emilia Bjuggren (S), avgående
borgarråd med ansvar för
arbetsmarknad, idrott och
kultur som har lett styrelsearbetet för förbundet sedan
starten, avtackades av förbundschef Eva Magnusson.

Syftet med frukostmötet var att informera om vilka
stöd och insatser det finns för de personer som förbundets ingående parter arbetar med. Insatser inom
MIA och förbundets övriga insatser som ska bidra till
att människor ska komma närmare arbetsmarknaden utifrån sina behov och efter egen förmåga. En
del av dessa insatser är stadsövergripande och riktar
sig till personer hos samtliga parter. Andra insatser
är mer lokala och riktar sig till specifika målgrupper,
men kan även ge inspiration till andra områden.
Du kan läsa mer på samordningstockholm.se
och miaprojektet.se om förbundets alla insatser.

ASF-samordnare för MIA-projektet

Finsamkonferensen 2019

Franciska Trojne är den som
lotsar när deltagare önskar
arbetsträna på sociala företag
inom MIA. Vilka arbetsuppgifterna blir och var beror på
deltagarens intressen och
förmåga. Du når henne på:
franciska.trojne@arbetsformedlingen.se eller 010-487 31 45. Läs mer på:
miaprojektet.se/mia/stockholm.

Som vi redan har skrivit är den 26-27 mars
2019 dags för en ny nationell Finsamkonferens,
denna gång i Stockholm. Konferensen arrangeras av Nationella rådet, tillsammans med
samordningsförbunden i Stockholms län på
temat Finsams målgrupper - lokalt, regionalt,
nationellt och i Norden. Håll utskick, i december kommer en inbjudan till ett spännande
program, men passa på att spara datumet i din
kalender redan nu! Läs mer på finsam.se

Finsamteam på Jobbtorg Stockholm

Kunskapsdialog

Samordningsförbundet har tillsammans med parterna startat Finsamteam på Jobbtorgen. Syftet
med Finsamteam är att skapa ytterligare en väg in
för stockholmare i behov av samordnade insatser.
Finsamteamen är en struktur för samverkan för arbetslivsinriktad planering och vid behov rehabilitering. Samverkansstrukturen sker mellan Jobbtorg
Stockholm, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialtjänsten och Stockholm läns landsting.
Syftet är att genom ett gemensamt möte mellan
berörda myndigheter och tillsammans med deltagaren öka möjligheten till återgång till arbete för
personer i behov av samordnade insatser. Ulrika Gustafson
är koordinator för Finsamteam.
ulrika.gustafson@stockholm.se,
telefon: 08-508 49 094, mobil:
076-12 49 094. Läs mer på:
samordningstockholm.se/pagaende-insatser-och-projekt/.

Rehabkoordinatorer
som ett stöd i sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocessen var
ämnet på förbundets
kunskapsdialog den 9
november på Konferens Kapitel 8 – Klara Strand.
Syftet var att informera hur arbetsgivare, med
stöd av rehabiliteringskoordinatorn, kan samverka med vården för att förebygga och underlätta sjukskrivningar. De inbjudna var chefer med
personalansvar inom Samordningsförbundets
parter: Arbetsförmedlingen, Stockholms stad,
Stockholms läns landsting och Försäkringskassan.
Läs mer på samordningstockholm.se

Avgående styrelseordförande avtackad

Intresserad av statistik kring Stockholm och förbundets målgrupper?
Läs om basmätningen 2016 – Statisticon
daterad 2018-09-11

Viktiga datum
• 29 januari, styrelsen sammanträder och beslutar
bland annat om nästa års styrelsemöten.
• 1 februari kommer förbundets nästa nyhetsbrev.

God Jul och
Gott Nytt År

Eva Magnusson, förbundschef

