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• godkänna årsredovisningen 2017 och överlämna den till parterna
• finansiera komplettering av AMA, aktiviteter mot arbete, till 2020 
• finansiera validering av stadsdelsmammornas kunskap enligt OCN-metoden
• tillsätta ett Finsam-handläggarteam på Hässelby vårdcentral
• godkänna policyn för Arbetsintegrerande Sociala Företag
• tillsätta en handledare hos YALLA Rinkeby ekonomisk förening som kommer 

från någon av parterna
• utöka deltagarantalet för MIA-Stockholm 
• finansiera individinriktade insatsen DEV för arbetslösa unga mellan 16-29 år.          

Ny medarbetare   
Samordningsförbundet 
fortsätter att växa och 
utöka sin verksamhet. Karin 
Jacobsen är förbundets nya 
medarbetare och kommer 
att arbeta som utredare. 
Hon kommer bland annat 
att se över möjligheterna 

till PTSD-center. Karin har tidigare arbetat med 
samverkansfrågor på både Arbetsförmedlingens 
huvudkontor och STORSTHLM, (Kommunför-
bundet Stockholms län). 
– ”Det ska bli väldigt kul och spännande att ingå 
i en organisation där samverkan är en del av 
själva organisationen”, säger Karin som började 
sitt arbete den 26 mars. 

Ny i Styrelsen 
Mathias Holmlund, ordinarie styrelseledamot, 
regionalt samverkansansvarig, Försäkringskas-
san. 

Nya i beredningsgruppen
Ulla Bäckekihl, enhetschef Hälso- och sjuk-
vårdskansliet, Stockholms läns landsting.
Carina Hillman, kvalificerad handläggare, 
Arbetsförmedlingen Stab, Globen. 
Arman Sendi, Arbetsförmedlingen Skärholmen. 
 

Insatskatalogen är igång! 
Intresset var stort när samordningsförbundet 
lanserade Insatskatalogen under ett frukostmö-
te den 9 mars. Ida Olofsson från Samordnings-
förbundet Centrala Östergötland redogjorde för 
funktioner och det praktiska arbetet. Insatska-

talogen är ett kraftfullt, digitalt sökverktyg som 
omfattar insatser inom välfärdssektorn riktade 
till personer som står långt ifrån arbetsmark-
naden. Den ger överblick över insatser inom 
staden hos förbundets ingående myndigheter. 
Insatskatalogen kommer att byggas ut och 

innehålla allt fler insatser som finns inom 
staden. Hör gärna av er om ni vill att för-
bundets personal kommer och berättar om 
Insatskatalogen till exempel på APT-möten 
och för att ta med sig tips från er om nya 
insatser som kan vara med Insatskatalogen. 
Läs mer på förbundets hemsida: samord-
ningstockholm.se.

           Glad Påsk! 

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! 

Viktiga datum
• 13 april, Workshop inom lokala samverkans-

gruppen Västerort
• 17 maj, Myndighetsgemensam Workshop, 

Nollplacerade
• 25 maj, Frukostmöte, Unga vuxna
• 5 juni, ASF-dagen, förmiddag
• 14 – 17 juni Järvaveckan 

ASF-dagen 
ASF-dagen den 5 juni kommer att handla om för-
utsättningarna för arbetsintegration och arbets-
integrerande sociala företag (ASF) i Stockholms 
län. ASF-dagen riktar sig till berörda politiker, 
ansvariga chefer i kommuner och landsting för 
arbetsmarknad, rehab och näringslivsavdelningar 
samt förbundets övriga parter. Bland annat kom-
mer politiska partier att berätta om sina visioner 
kring en inkluderande arbetsmarknad.

Senaste från styrelsen 
Styrelsen beslutade den 27 mars att:

Frukostmöte om Unga vuxna 
Den 25 maj bjuder förbundet på ett frukost-
möte på temat unga vuxna. Ambassadörer från 
”Hjärnkoll” som arbetar med Autismspektra 
med ett brukarperspektiv kommer att medver-
ka. Mer information kommer senare. Välkom-
men med din anmälan via:  
samordningstockholm.se. 
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