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Karin Ernlund ny styrelseordförande  
Karin Ernlund (C), tar över 
ordförandeklubban för 
förbundet från och med 
inledningen av 2019. 

Hon är född i Heby kom-
mun i Uppland. Karin 
Erlund tillträdde efter 
valet 2018 som ett av två 
borgarråd för Centerpar-
tiet i Stockholm.  

Hon blev Arbetsmarknads- och Integrationsbor-
garråd samt Idrottsborgarråd.

Karin Ernlund som ser fram emot att arbeta 
med sitt uppdrag för förbundet, har under sin 
tid i Stockholmspolitiken drivit frågor om att 
staden ska vara öppen, grön och medmänsklig. 

   Vi går mot ljusare tider 

Eva Magnusson, förbundschef

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

Viktiga datum
• 12 mars, styrelsen sammanträder 
• 28 mars, styrelsen sammanträder
• 29 mars kommer förbundets nästa nyhetsbrev

Senaste från styrelsen 
Styrelsen beslutade den 29 januari att:
• utse Karin Ernlund, Stockholms stad, som 

ordförande för förbundets styrelse för man-
datperioden 2019-2022

• utse Jan Karlsson, Arbetsförmedlingen, som 
vice ordförande för samma period

• godkänna samarbetsavtal med Lunds Universi-
tet CEPI gällande följeforskning och utvärdering 
av projektet Integrering av IPS i psykosvården.

• ge förbundet i uppdrag att ansöka om pro-
jektmedel för Vinnovas utlysning ”Utveckla 
och testa en social innovation – steg 1 2019”

• godkäna utredningen ”Samordnat stöd för per-
soner med komplext trauma och erfarenhet av 
flykt och migration inom Stockholms stad” 

• finansiera den strukturella insatsen gemensam 
kompetensutveckling för att få ökad kunskap 
att identifiera, bemöta och stödja personer 
med komplext trauma. (Läs mer här nedan)

Ny utredning från förbundet
Syftet med den nya utredningen, som godkän-
des av styrelsen, är att vara ett kunskapsunder-
lag för beslut om stöd och insatser för personer 
med komplext trauma med erfarenhet av flykt 
och migration och som är i behov av samord-
nat stöd. 
Styrelsen beslutade även om gemensam kom-
petensutveckling som genomförs i samarbete 
med Transkulturellt centrum. Under 2019 
kommer cirka 100 medarbetare hos förbundets 
medlemmar få ökad kunskap att identifiera, 
bemöta och stödja personer med komplext 
trauma. Mer om det kommer, håll utkik på vår 
hemsida samordningstockholm.se. 

Finsamkonferensen 2019
Skynda dig att anmäla till den nationella Fin-
samkonferensen som går av stapeln den 26-27 
mars 2019 i Stockholm. Platserna håller på att 
ta slut. Konferensen arrangeras av Nationella 
rådet, tillsammans med samordningsförbunden 
i Stockholms län på temat Finsam så in i Nor-
den! Du hittar det spännande programmet och 
anmälningsblanketten på förbundets hemsida 
eller finsam.se

Nya ledamöter i styrelsen 2019-2022
Förutom Karin Ernlund har förbundet fått nya 
styrelseledamöter för mandatperioden:
Bengt Johansson (M), ledamot Region Stockholm
Salar Rashid (S), ersättare Stockholms stad
I styrelsen ingår sedan tidigare även:
Mattias Holmlund, ledamot Försäkringskassan
Jan Karlsson, ledamot Arbetsförmedlingen
Petra Larsson (S), ersättare Region Stockholm
Josefina Sjöblom, ersättare Försäkringskassan
Joanna Erikson, ersättare Arbetsförmedlingen

Nya medarbetare på förbundet
 

Siri Persson är förbundets nya 
medarbetare som ska arbeta 
som verksamhetsledare för 
Aktivitetsplatsen. (Läs mer 
här nedan) Hon kommer från 
Arbetsförmedlingen och har 
arbetat under många år med 
rehabiliteringsfrågor.

Vill du bli vår nya Arbetskonsulent?
Nu söker förbundet 10 arbetskonsulenter till Akti-
vitetetsplatsen.  Uppdraget är att lotsa deltagaren 
och bidra till att hen ökar sin självkännedom och 
medvetenhet om hur de egna resurserna kan 
användas för att nå målet arbete eller studier.  
 

Har du en anställning hos någon av förbundets 
medlemmar, välkommen med din ansökan.
Läs mer

Läs rapporten här.
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