
 

   

 

 

God måluppfyllelse första halvåret 
Fö rbundets sex finansierade insatser har na tt ut till 482 
deltagare hittills i a r. Det betyder att vi na stan na tt ma let öm 
500 deltagare fö r a ret. Av tötalt 178 avslutade persöner har 57 
ga tt ut i arbete eller studier (32%). Ytterligare 60 deltagare har 
vid avslut gjört en stegfö rflyttningar na rmare 
arbetsmarknaden genöm att delta i arbetsfö rberedande 
verksamhet i myndigheternas ördinarie uppdrag.  
Merparten av de ö vriga söm avslutats har ga tt vidare till 
förtsatt rehabilitering hös na gön av samverkansparterna.  

– Jag är stolt över att kunna vidareförmedla allt det 
fantastiska arbete som utförs i finansierade insatser och 
projekt! Jag vill passa på att lyfta fram människorna bakom 
siffrorna i vår redovisning. Vi ser i deltagarnas utvärderingar 
att de överlag är mycket nöjda med det bemötande och 
individuella stöd som getts. Ett fint exempel ges i en film från 
MIA-projektet där vi får möta två deltagare som berättar om 
deras resa närmare arbete.  

Elin Asplund, förbundschef 
 

Kommande seminarier! 
Den 22 oktober har vi ett lunchseminarium söm handlar öm 
brukarstyrd brukarrevision. Vi fa r veta mer öm vad 
en brukarrevisiön a r öch hur det kan ga  till med exempel fra n 
MIA-pröjektet. Fö rela sarna kömmer fra n Brukarkraft/Verdandi  
Tid: 12.00 - 12.30 (Seminariet startar kl.12.30) 
Plats: Huddinge Könferens, Patrön Pehrs va g 3, Huddinge 

Den 13 november a r det fruköstseminarium pa  temat, Den 
egna berättelsen – om psykisk ohälsa och migration i ett 
anhörigperspektiv. Vi har bjudit in tva  fö rela sare fra n 
Riksfö rbundet Hja rnkölls pröjekt, Den egna bera ttelsen öm 
psykisk öha lsa öch migratiön.  
Tid: 07.45- 09.30 (Seminariet startar kl. 08.15) 
Plats: Huddinge Könferens, Patrön Pehrs va g 3, Huddinge 
 
Vi vill också påminna om frukostseminariet den 18 september: 
Diagnos långvarig smärta. 
 
Anmäl dig direkt till seminarierna på: 
www.samördningsförbundethbs.se/seminarier/ 
 

Tre frågor till… 

 
 

Carina Olse n 
Sitter i fö rbundets Beredningsgrupp 

öch a r sektiönschef pa  Arbetsfö rmedlingen 
 
Hur länge har du suttit med i 
Beredningsgruppen?  
– Jag har suttit i beredningen sedan hösten 
2018 när jag blev biträdande enhetschef i 
Huddinge, Västra Södertörn.  
 
Vad är styrkan med samverkansarbete i 
förbundet? 
– Att samverkanspartners som 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, 
regionen och kommun möts i detta forum, 
utifrån våra olika uppdrag, och för en dialog 
om insatser, metodutveckling och 
samarbeten. Det skapar möjligheter till olika 
projekt och arbetssätt som verkar för 
individers väg till arbete, sysselsättning och 
egen försörjning. 
 
Vad händer i förbundet just nu som du tycker 
är intressant? 
– Att först och främst se hur samarbetet 
kommer att fortsätta att utvecklas utifrån 
budgetläge och de prioriteringar som 
Arbetsförmedlingen har. Och hur vi kan 
fortsätta att kroka arm med kommun och 
samverkanspartners för att få fler människor 
ut i arbete i Botkyrka, Huddinge och Salem.  
 
Från september går Carina Olsén vidare i nya 
uppdrag inom Af och kommer därför att 
efterträdas av ny representant i 
beredningsgruppen. 
 

NYHETSBREV SEPTEMBER 2019 
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Har du köll pa  vilka insatser söm finns? 

 
www.insatskatalögen.se 
 
 

Rekryterings- och studiemässa 24/10! 

Meet Up! MIA-pröjektet Huddinge Bötkyrka Salem arrangerar 
en rekryterings- öch studiema ssa. Pa  ma ssan kömmer det att 
finnas arbetsgivare, utbildare öch arbetsintegrerande söciala 
fö retag. Ba de arbetsgivare, medarbetare öch deltagare a r 
va lkömna att delta. 
Tid: 14.00 - 16.00  
Plats: Va xthuset i Huddinge, Patrön Pehrs Va g 3 
 

Notiser 
Ny pröjektledare pa  plats fö r MIA-pröjektet HBS 
Kajal Akrawi kömmer att vikariera söm pröjektledare fö r MIA 
HBS. Kajal kömmer na rmast fra n Fö rsa kringskassan öch 
Skatteverket da r hön bland annat arbetat med samverkan söm 
pröjektledare. 

Ha lsöSam avslutas under hö sten 
Huddinge kömmun har tidigare beslutat att inte la ngre driva 
Ha lsöSam efter a rsskiftet 2019/2020. Men da  Ha lsöSam inte 
la ngre kan erbjuda gruppverksamhet har Huddinge kömmun i 
samra d med Samördningsfö rbundets kansli beslutat att avsluta 
insatsen under hö sten. Vi ser nu ö ver hur erfarenheterna fra n 
Ha lsöSam kan tas tillvara pa  ba sta sa tt! 

Plan fö r aktivt arbete fö r att mötverka diskriminering! 
Den 13 september antög styrelsen fö r Samördningsfö rbundet en 
fö rbundsgemensam inkluderingsplan. Detta inneba r startsköttet 
fö r ett systematiskt arbete i syfte att mötverka diskriminering 
öch fra mja ett ja msta llt öch ja mlikt arbetssa tt i fö rbundet.  

Läsvärt! 
Jämställdhetsanalys av natiönella indikatörrappörten 
Natiönella Na tverket fö r Samördningsfö rbund (NNS) har tagit fram en 
analys av indikatörernas natiönella rappört fö r att fö rsta  resultatet ur ett 
ja msta lldhetsperspektiv samt ge tips pa  hur enka tens resultat fö r 
kvinnör respektive ma n kan anva ndas lökalt fö r att utveckla 
verksamheten. Granskningen visar bl.a. att ma n a r mindre nö jda med 
insatser samtidigt söm de har ett hö gre resultat na r det ga ller arbete öch 
studier efter avslutade insatser. Kvinnör a r mer nö jda men fa rre kömmer 
ut i arbete öch studier. La s hela rappörten pa  NNS hemsida: 
http://www.nnsfinsam.se/media/159732/Natiönell-rappört-2019-
jamstalldhet.pdf 
 
Indikatorer för finansiell samordning är ett instrument för samordningsförbund 
och dess medlemmar att bedöma egen verksamhetsutveckling över tid, 
möjliggöra jämförelser mellan förbund, samt ge förbund och ingående parter ett 
stöd att förbättra samordningen av arbetslivsrehabiliterande insatser. 

 

 

Köntakta öss 

Samördningsfö rbundet HBS 

Sö rdalava gen 22 A 

141 60 Huddinge 

Tel. 073-421 85 08 

samördningsförbundethbs@huddinge.se 

www.samördningsförbundethbs.se 

 

Nu kan du fö lja öss pa : 

 

 

 

Hantering av persönuppgifter 

Samördningsfö rbundet uppra ttar en lista 

ö ver de persöner söm anma lt intresse av att 

fa  va ra nyhetsbrev. Vi anva nder enbart listan 

i administrativt syfte. Du kan na r söm helst 

bega ra att uppgifter öm dig tas bört. Detta 

gö rs genöm att köntakta: 

samördningsförbundethbs@huddinge.se 

 

Nyhetsbrevet utges av Samördnings-fö rbundet 

HBS. Det utkömmer ca 4 ggr/a r. Fö r inneha llet 

ansvarar fö rbundschef: Elin Asplund  
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