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Senaste från styrelsen
Styrelsen beslutade den 30 januari att:
• godkänna Kommunikationsplanen
• godkänna Uppföljnings- och utvärderingsplanen
• anlita Högskolan Ersta Sköndal Bräcke och Sahlgrenska universitetssjuk-

huset för följeforskning och utvärdering av projektet Grön etablering.
• delta i politikerveckan Järva
• delta i Finsamkonferensen i Göteborg i april 2018
• ge beredningsgruppen i uppdrag att utforma nya insatser för unga med 

aktivitetsersättning och sjukskrivna

Frukostmöte om Insatskatalogen 
Samordningsförbundet bjuder till frukostmöte, den 9 mars, i samband med 
lanseringen av en insatskatalog som ger överblick över insatser inom staden 
hos förbundets ingående myndigheter. Insatskatalogen är ett kraftfullt, 
digitalt sökverktyg som omfattar insatser inom välfärdssektorn för personer 
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Välkommen med din anmälan via: 
samordningstockholm.se. 

Lennart Jäderqvist,
Försäkringskassan avtackad
Lennart Jäderqvist, 
ersättare från Försäk-
ringskassan i styrelsen, 
avtackades under mötet 
av ordförande Mirja 
Räihä med blommor 
och tacktal för ett gott 
styrelsearbete. Lennart 
Jäderqvist går i pension 
efter en lång yrkeskarriär. 

Stadsdelsmammorna på Stadshuset   
I mitten av januari bjöd Eva-Louise Erlandsson, 
ordförande i kommunfullmäktige i Stockholms 
stad, in Stadsdelsmammorna till stadshuset för 
ett studiebesök. Hon visade runt i lokalerna 
och berättade om sitt arbete för Stadsdels-
mammorna. Eva-Louise Erlandsson frågade 
stadsdelsmammorna om deras arbete och vad 
de anser är viktigt att förändra i stadsdelarna. 
Besöket var en del av Stadsdelsmammornas 
utbildning inom samhällsinformation.  
Läs mer på: samordningstockholm.se.

Den 2 februari samlades medarbetare och chefer verksamma inom 
samverkansklustret Järva på inbjudan av förbundet. Syftet var att 
öka förståelsen och kunskapen om samverkansaktörernas roll och 
uppdrag. Utvecklingsledarna Barbro Ivares och Jonna Millroth från 
Samordningsförbundet Stockholms Stad berättade om förbundets 
roll i samverkan. Åsa Kadowaki, psykiater och KBT-terapeut föreläste 
innan workshopen om samverkan och olika parters roll och uppdrag 
genomfördes. Läs mer på förbundets hemsida: samordningstockholm.se.

Myndighetsgemensam workshop 

           Vi går mot ljusare 
           tider i samverkan! 

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! 

Styrelsens har beslutat finansiera, Emma 2.0, en 
individinriktad insats för att utveckla en modell 
för lokal samverkan mellan Arbetsförmedlingen 
och Jobbtorg Stockholm. Emma 2.0 handlar om 
kartläggning, planering och uppföljning för att 
nyanlända snabbare ska komma i arbete. Syftet 
är att unga nyanlända i större utsträckning ska 
fullfölja gymnasiestudier. Insatsen startar den 1 
mars i Skärholmen och på Järva.  

Ny insats för nyanlända och 
kvotflyktingar – Emma

Myndighetsgemensam samverkan
Samordningsförbundet har nu inlett arbetet 
med att ta fram en lokal samverkansmodell 
inspirerad av Halmstadsmodellen kring per-
soner som saknar sjukpenninggrundande 
inkomst. Målet är att modellen ska fungera 
över hela Stockholms stad. Två av förbundets 
utvecklingsledare har påbörjat kartläggningen 
på stadsdelarna. Arbetet sker i samarbete med 
Enskede- Årsta- Vantör och processledaren för 
Globenmodellen.  
Läs mer på: samordningstockholm.se.
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