
 

NYHETSBREV FEB 2019  

Ny styrelse på plats 
Samordningsfo rbundets nya ordfo rande a r Eva Paulsen Karlsson, 

utsedd av Huddinge kommun. Lars Johansson a r 1:e vice 

ordfo rande, utsedd av Botkyrka kommun och Elisabeth Bovin 

Exner 2:e vice ordfo rande, utsedd av Salems kommun. Fo r att se 

styrelsens alla ledamo ter, klicka ha r! 

Anmäl dig till vårens frukostseminarier! 
Den 13 februari har vi a rets fo rsta frukostseminarium som handlar om 

hur vi kan fo rba ttra ha lsan fo r personer med funktionsnedsa ttning. 

20 mars: Att leva med neuropsykiatrisk funktionsnedsa ttning i vuxen 

a lder – sva righeter och mo jligheter.  

24 april: Insatser till unga vuxna som beho ver sto d pa  va g mot arbete 

eller studier 

Kaffe och smo rga s serveras fra n kl. 07.45. Seminariet startar kl. 08.15. 

Anma l dig direkt via tema la nkarna ovan eller klicka in pa : 

www.samordningsforbundethbs.se/seminarier/ 

Projekt Tillväxt Kvinna 
- Arbetslivsinriktade sto dinsatser fo r utrikes fo dda kvinnor 

Samordningsfo rbundet delfinansierar Tillva xt Kvinna tillsammans med 

Arbetsfo rmedlingen, Botkyrka kommun och akto rer inom civilsamha llet. 

Insatsen riktar sig till utrikes fo dda kvinnor mellan 25-64 a r i behov av 

samordnat sto d fo r att na rma sig arbetsmarknaden.  

Projektet kommer att ta emot deltagare fra mst fra n Botkyrka, men a ven 

Huddinge och Salem. Startdatum och information om anma lan av 

deltagare meddelas inom kort pa  samordningsfo rbundethbs.se, da r du 

a ven kan la sa mer om projektet >> Tillva xt Kvinna 

Deltagarberättelse 

”Som ung började jag i 

hotellbranschen, för att sedan 

bli eventansvarig med vad det 

innebar av stress, alkohol och 

övertidsarbete. Jag gick in i 

väggen. Mitt alkoholmissbruk 

eskalerade. Till sist fick jag 

sparken. Alkoholen tog över 

mitt liv och det gick så långt att 

jag omhändertogs enligt LVM 

(lagen om tvångsvård av 

missbrukare).”… Läs hela 

berättelsen >> Klicka här 

 

 

 

 

  

 

 

 

https://samordningsforbundethbs.se/om-oss/styrelse/
https://samordningsforbundethbs.se/moten/hur-kan-vi-tillsammans-skapa-battre-halsa-for-personer-med-funktionsnedsattning/
https://samordningsforbundethbs.se/moten/vuxen-med-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning-svarigheter-och-mojligheter/
https://samordningsforbundethbs.se/moten/vuxen-med-neuropsykiatrisk-funktionsnedsattning-svarigheter-och-mojligheter/
https://samordningsforbundethbs.se/moten/frukostseminarium-insatser-till-unga-vuxna-som-behover-stod-pa-vag-mot-arbete-eller-studier/
https://samordningsforbundethbs.se/moten/frukostseminarium-insatser-till-unga-vuxna-som-behover-stod-pa-vag-mot-arbete-eller-studier/
http://www.samordningsforbundethbs.se/seminarier/
http://samordningsforbundethbs.se/insatser/tillvaxt-kvinna/
http://www.miaprojektet.se/deltagare/r%C3%B6ster-fr%C3%A5n-projektet-39504347


Insatskatalogen: Filtrera ditt sökresultat!  
Nu kan du filtrera ditt so kresultat utifra n akto r. Va lj den akto r eller de 

akto rer du a r intresserad av att se i tra fflistan. Du kan a ven sortera 

resultatet i bokstavsordning eller utifra n senast publicerad insats. 

Insatskatalogen a r ett so kverktyg fo r att hitta individinriktade insatser 

inom va lfa rden. Nya insatser publiceras lo pande. >> Insatskatalogen 

Årlig enkät visar goda resultat för 2018 
Varje a r skickar samordningsfo rbundet ut en enka t till alla medarbetare 

som arbetar med va ra ma lgrupper pa  Arbetsfo rmedlingen 

Fo rsa kringskassan, regionen och kommunerna inom Huddinge Botkyrka 

och Salem.  

Av 250 svar har o ver 85 % svarat att insatserna bidrar till ba ttre 

samverkan mellan myndigheter och a r till sto d i arbetet med deltagare. 

Lika stor andel svarade a ven att insatserna bidrar till att deltagarna go r 

stegfo rflyttningar mot arbete eller studier. Vi fortsa tter att utveckla va ra 

gemensamma verksamheter och att lyfta fram de guldkorn som bidrar 

till detta goda resultat. En deltagare fra n MIA-projektet delar med sig av 

sin resa, la s hela bera ttelsen pa  miaprojektet.se >> Klicka ha r 

Boka in 5 april: HälsoSam firar 10 år! 
Ha lsoSam bjuder in myndigheter, samarbetspartners, medarbetare och 

tidigare deltagare till o ppet hus fo r att fira 10 a r med smo rga sta rta. 

Inbjudan kommer att publiceras inom kort pa  samordningsfo rbundets 

hemsida.  >> La s mer om Ha lsosam 

 

Läs mer om Samordningsförbundet 

>> www.samordningsforbundethbs.se 

 

 

 

 

                                                                                      

                                        

                                                                                                   

 

 

Kontakta oss 

Samordningsfo rbundet HBS 

So rdalava gen 22 A 

141 60 Huddinge 

Tel. 073-421 85 08 

samordningsforbundethbs@huddinge.se 

www.samordningsforbundethbs.se 

 

Hantering av personuppgifter 

Samordningsfo rbundet uppra ttar en lista 

o ver de personer som anma lt intresse av 

att fa  va ra nyhetsbrev. Vi anva nder 

enbart listan i administrativt syfte.  

Du kan na r som helst bega ra att 

uppgifter om dig tas bort. Detta go rs 

genom att kontakta: 

samordningsforbundethbs@huddinge.se 

 

 

Nyhetsbrevet utges av Samordnings-

fo rbundet HBS. Det utkommer ca 4 

ggr/a r. Fo r inneha llet ansvarar  

fo rbunds chef: Elin Asplund  
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