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Eva Magnusson går till nytt jobb 
- Efter nästan tre år som förbundschef i 
Stockholm kommer jag att avsluta min anställ-
ning och fr o m slutet av oktober kommer jag 
att börja arbeta som förbundschef för det nya 
Samordningsförbundet i Göteborg, som är en 
sammanslagning av de fyra befintliga förbun-
den i Göteborg. Rekrytering och tillsättning av 
en ny förbundschef kommer att starta inom kort 
– Se mer information kommer på vår hemsida. 

   Trevlig sommar!   

Eva Magnusson, förbundschef

Enkätundersökning
Förbundet genomförde nyligen en enkätun-
dersökning kring kännedomen om förbundet 
bland parterna. Här kan du läsa resultatet!

Viktiga datum
• 14 - 16 juni, Järvaveckan
• 4 september, planeringsdag för förbundet
• 26 september, styrelsen sammanträder
• 11 oktober, medlemsrådsmöte 

Senaste från styrelsen 
Styrelsen beslutade i sitt möte den 28 maj att:
• förbundet ska bidra till projektet ”IPS och sociala 

utfallskontrakt” och styrelsen rekommenderar 
förbundets medlemmar att bistå i arbetet.

• utse förbundets nuvarande samordnare Helena 
Haapala till biträdande förbundschef för 
Samordningsförbundet Stockholms stad from 
2019-07-01 och tills vidare.

Handledare/Coach till Yalla Rinkeby
Förbundet söker en ny medarbetare till Yalla 
Rinkeby. Har du ett brinnande engagemang för 
jämställdhets- och integrationsfrågor samt social 
hållbarhet? Då ska du söka tjänsten handledare/
coach till Yalla Rinkeby. Läs mer om tjänsten här.

Besök oss på Järvaveckan!
Välkommen till Samordningsförbundets tält 
under perioden 14 – 16 juni. Förbundet finns 
i tält H08 på Spånga IP, som förbundet delar 
även det här året med MIA-projektet. Delpro-
jektledarna inom förbundet och MIA-projektet 
kommer att presentera sina insatser i förbun-
dets tält. Ta del av programmet här.

Ny ordförande till förbundets styrelse
Fredrik Lindstål (C) tar över 
Karin Ernlunds uppdrag som 
ordförande i förbundets styrelse 
efter Karin Ernlund som gått på 
föräldraledighet.  
– ”Det ska bli spännande att 
få utveckla förbundets viktiga 
arbete för stockholmarna. Det är uppenbart att 
stärkt samarbete mellan olika aktörer och ökad 
samverkan inom det offentliga är avgörande för 
att vi hittar strukturella lösningar på samhälls-
problem”, säger Fredrik Lindstål

Fredrik Lindstål har i dagsläget ett flertal poli-
tiska uppdrag genom Centerpartiet i Stockholm, 
bland annat som gruppledare i Stadsbygg-
nadsnämnden och ordförande i Stockholms 
Hamnar. Han tillträdde som vikarierande arbets-
marknads- och integrationsborgarråd i april och 
återvänder därmed till Arbetsmarknadsnämn-
den som var hans första politiska uppdrag 2010. 

Stadsledningskontorets utvärdering av förbun-
dets verksamhet och resultat presenterades för 
styrelsens ledamöter. Ta del av rapporten här.

Senaste nytt om Aktivitetsplatsen
Aktivitetsplatsen har startat upp med pilotverk-
samhet i Älvsjö och Skärholmens stadsdel med 
att genomföra inledande möten med deltagare 
och socialsekreterare. Lokalerna på Mejerivägen 
och Sankt Göransgatan börjar fyllas med möbler 
och annat som behövs för verksamheten.

Ny medarbetare
Maria Karlsson började den 26 
april som processledare inom 
MIA-projektet med fokus på 
ASF – Arbetsintegrerade Sociala 
Företag. Maria kommer närmast 
från MISA, där hon bland annat 

arbetat som projektledare för implementeringen 
av ett verktyg som handlar om ökat deltagar-
inflytande och att mäta deltagares stegförflytt-
ningar.  

MIA Stockholms 
årliga konferens 
Det blev en välbesökt sam-
mankomst när mer än 140 
personer kom till MIA-kon-
ferensen den 24 maj. Case 
management-metoden 
fungerar bra med att ge 
stöd inom flera livsområden 
och som också kan leda till 
att deltagarna går vidare till 
arbete, studier eller fortsatt arbetslivsinriktad 
rehabilitering. 
Arbetsträning på Arbetsintegrerande Sociala 
Företag är igång och har nu många deltagare i 
kö. En kompletterande insats till MIA är Aktivi-
tetsplatsen. Läs mer i artikeln härintill. Läs även 
på förbundets hemsida: samordningstockholm.se.
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