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Nyhetsbrev
EU:s dataskyddsregler

Senaste från styrelsen

Från och med den 25 maj gäller EU:s dataskyddsregler, GDPR. Alla som hanterar personuppgifter omfattas av de nya reglerna, och förbundet är inget undantag. Vi ser nu därför över
vår sändlista för nyhetsbrev och inbjudningar
till frukostmöten. Den innehåller dock enbart
information om namn och e-postadress. Den
sparas säkert och aldrig längre än nödvändigt.
Dessutom är förbundets policy att aldrig dela
med sig av eller tillåta någon annan aktör
att använda prenumeranters uppgifter. Som
prenumerant har du i varje informationsutskick möjlighet att avsluta din prenumeration. Mejla då till info.finsam@stockholm.se.

Styrelsen beslutade den 31 maj att:
• finansiera individinriktade insatsen, Arbetslagshälsan
• gav i uppdrag till förbundschefen att tillsätta
en regional arbetsgrupp för planering och
genomförande av den nationella Finsam
konferensen, den 26 - 27 mars 2019.

Ny i beredningsgruppen
Maria Karlsson är ny medlem i beredningsgruppen från Socialförvaltningen, Stockholms stad.
Hon arbetar som enhetschef på avdelningen
för stadsövergripande sociala frågor.

Frukostmöte om Unga vuxna
Frukostmötet om unga vuxna med psykisk ohälsa den 25 maj lockade rekordmånga till Saturnus
konferens på söder. Brukarperspektivet var i
fokus. Hur upplever unga människor sitt möte
med myndighetssverige? Vad får de för frågor?
Hur är bemötandet? Och vad får de för hjälp?

Två unga ambassadörer från Hjärnkoll berättade om sin resa genom myndighetssverige. De
berättade med egna ord om hindren och hur
de vill att det ska vara. Deras berättelse manade
till eftertänksamhet men också lockade fram
många skratt. Stort tack till alla medverkande!

Politikerveckan i Järva

MIA Stockholm-Konferens

”Samverkan mellan myndigheter som en förutsättning för att Stockholmarna ska komma
närmare arbete eller studier”, står på programmet när Samordningsförbundet Stockholms Stad
och MIA-projektet delar tält under Järvaveckans
andra del, 14 – 17 juni.
Det är ett späckat program som väntar besökarna
där medarbetarna från förbundet och MIAprojektet presenterar verksamheten och de lokala
projekten.
Stadsdelsmammorna kommer att vara på plats
och bland andra programpunkter går det att
finna EMMA-projektet, UngKomp, Narkolepsi i
MIA, Socialt företagande, Yalla Rinkeby, Team på
vårdcentral, Insatskatalogen, Bostonmodellen
och Supported Employment som ger stöd till
handledare i MIA.
- Politikerveckan är en bra arena att visa upp
förbundets verksamhet och de lokala projekten
som finns på Järvafältet, säger Eva Magnusson förbundschef som hoppas att många ska
besöka tältet under politikerveckan Järva.

MIA Stockholms stad växer med nya målgrupper
och insatser. Det berättades om under måndagen den 28 maj då MIA Stockholms Stad bjöd på
konferens i samband med att projektet har varit i
gång under ett år.
Syftet med konferensen var att informera om hur
arbetet går, vilka resultat som hittills har nåtts och
vad som framöver planeras inom MIA Stockholms
stad. Konferensen handlade bland annat om ytterligare en insats, Case management Narkolepsi,
som är ett samarbete mellan Karolinska sjukhuset
och Arbetsförmedlingen. Johanna Thagemark,
verksamhetsutvecklare MIA berättade om Case
management-metoden och vilka erfarenheter
projektet gjort hittills. MIA HBS gav inspiration
om metoderna Supported Employment och Case
Management, och om hur de fungerar ihop. Det
kom även att handla om vad som är på gång
inom arbetsträning på Arbetsintegrerande Sociala
Företag, ASF.
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•
•
•

Har du en samverkansidé?
Kontakta vår samordnare Helena Haapala.
Mejla till: helena.haapala@stockholm.se
eller ring: 08-508 49 181. Välkommen!

5 juni, ASF-dagen, förmiddag
14 – 17 juni Järvaveckan
11 september Gemensam planeringsdag
26 september Gemensam MIA-dag

Trevlig sommar!

Eva Magnusson, förbundschef

