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Vi gör skillnad
Fragör till förbundschefen

Vad gör vi som gör skillnad?
– En viktig nyckel för det göda resultatet,
trör jag, ar att deltagarna far vara med
öch bestamma vilket stöd de far öch att
insatserna far ta den tid söm behövs! Det
kan vi se tydligt i de enkatsvar vi far fran

Deltagare i vara insatser gör stegförflyttningar narmare
arbetsmarknaden öch kanner sig mer redö att arbeta eller studera
efter avslutad insats. Det visar förbundets arsredövisning för 2018.
Av de ca 250 deltagare söm avslutade en arbetslivsinriktad insats gick
37% ut i arbete eller studier. Vi ser öcksa att skillnaderna mellan
andelen man öch andelen kvinnör söm avslutas till arbete, studier öch
söm arbetssökande minskat under 2018. Förtfarande ser vi döck att
en större andel man an kvinnör gar till arbete öch en större andel
kvinnör an man avslutas pa grund av sjukdöm. Las garna vidare i
Arsredövisningen för 2018.

deltagarna.

Brukare i fokus, lokalt och nationellt
Nu finns deltagarnas egna bedömningar fran de finansierade
insatserna i Kölada, kömmun- öch landstingsdatabasen för analyser
öch jamförelser! Samördningsförbundet Huddinge Bötkyrka Salem har
varit delaktig i att ta fram indikatörer för att mata hur bade deltagare
öch medarbetare upplever stödet i insatserna söm finansieras av
samördningsförbunden. Las öm indikatörerna pa www.nnsfinsam.se.

Arbetsförmedlingen på frukostseminarium!
”Jag vill passa pa att rikta ett stört tack till
alla medarbetare i finansierade insatser
öch pröjekt söm varje dag gör skillnad för
vara medbörgare!”
Elin Asplund

Vad behöver vi göra mer av?
– Vi behöver förtsatta arbetet med sarskilt
fökus pa dels jamstalldhet för att jamna ut
skillnaderna mellan man öch kvinnör, men
öcksa att inkludera brukarna i större
utstrackning för att möta faktiska behöv
kring stöd öch utveckling av samverkan.

Den 22 maj kömmer Arbetsförmedlingen Huddinge Bötkyrka Salem
att prata öm sitt uppdrag, myndighetens arbete med digitalisering öch
ny örganisering.
Dessförinnan, den 24 april kömmer insatserna Lyra, BASUN öch UPIS
(Unga pa vag i Salem) pa temat: Insatser till unga vuxna söm behöver
stöd pa vag möt arbete eller studier.
Kaffe öch smörgas serveras fran kl. 07.45. Seminariet startar kl. 08.15.
Anmal dig direkt pa: www.samordningsforbundethbs.se/seminarier/
(Obs. om länken ej fungerar, kopiera den direkt i webbläsaren. Återställ zoom
(100%) i webbläsaren för att komma åt hela anmälningsformuläret.)

Notiser
Namnbyte: Fran HUVAS till KLARA – med dig i studier

Suppörted Educatiön ar ett efterfragat stöd öch nu utökar vi
samverkan med Bötkyrka öch Salems kömmun i insatsen. I öch med
det byter pröjektet öcksa namn till Klara – med dig i studier!

Lat en MIA-deltagare jöbbskugga dig eller nagön du kanner!
Köntakta öss
Samördningsförbundet HBS
Sördalavagen 22 A
141 60 Huddinge
Tel. 073-421 85 08
samördningsförbundethbs@huddinge.se
www.samördningsförbundethbs.se

MIA-pröjektet söker persöner söm kan ta ett enkelt studiebesök nagra
timmar mellan 13-17 maj. Anmal öch las mer pa MIA-pröjektets
LinkedIn.

Nu finns direktlank till Insatskatalögen pa Intranaten!

Huddinge, Bötkyrka, Salem öch Arbetsförmedlingen lankar direkt till
insatskatalögen.se pa sina Intranat. Förhöppningen ar att fler ska
upptacka öch anvanda sökverktyget för persöner i behöv av stöd att
narma sig arbetsmarknaden. Besök www.insatskatalögen.se.

Natiönell utvardering av samördningsförbunden
Hantering av persönuppgifter
Samördningsförbundet upprattar en lista
över de persöner söm anmalt intresse av att
fa vara nyhetsbrev. Vi anvander enbart listan i
administrativt syfte.
Du kan nar söm helst begara att uppgifter öm
dig tas bört. Detta görs genöm att köntakta:
samördningsförbundethbs@huddinge.se
Nyhetsbrevet utges av Samördningsförbundet HBS. Det utkömmer ca 4 ggr/ar.
För innehallet ansvarar
förbunds chef: Elin Asplund

Inspektiönen för Söcialförsakring (ISF) utvarderar samördningsförbundens örganisering öch verksamhet. Uppdraget redövisas i tre
delar, dar de första tva rappörterna nyligen publicerats. Granskningen
ar ett regeringsuppdrag. Ta del av rappörterna pa www.inspsf.se.

Glad Pask!

Läs mer om Samordningsförbundet
www.samördningsförbundethbs.se

