
 

  

 

Förbundets verksamhetsplan för 2020! 
Å rets arbete a r i full ga ng och fo rbundet har en verksamhetsplan 
framfo r sig med utmaningar och mo jligheter. Fo ra ndringar sker 
inom flera av fo rbundets medlemmar och allra mest inom Årbets-
fo rmedlingen. Samverkan mellan myndigheterna a r viktigare a n 
na gonsin och sa  klart lever fo rbundets tidigare ma lomra den vidare 
a ven i verksamhetsplanen fo r 2020. Likt fo rega ende a r ska 
fo rbundet sto dja metod- och kunskapsutveckling, fo rba ttrad 
samverkanskultur samt finansiera och sto dja insatser fo r personer 
med samordnade rehabiliteringsbehov. Årbetet sker ba de genom 
struktur- och individinriktat arbete. Fo rbundet fortsa tter 
finansieringen av de flesta av sina tidigare insatser och underso ker 
ocksa  behovet av nya. Det handlar bland annat om att sto dja 
ma lgrupper med kort utbildningsbakgrund och unga vuxna som 
sta r la ngt ifra n arbetsmarknaden.  
 
Vilka utmaningar ser du just nu i din verksamhet för att personer ska 
närma sig arbete eller studier? Förbundet lyssnar gärna!  
>> Ta kontakt med oss här! 
 
Vidare satsar fo rbundet a n mer pa  att arbeta systematiskt med 
inkluderingsperspektivet utifra n sin inkluderingsplan fra n 2019 
och anva ndarcentrerad verksamhetsutveckling genom 
tja nstedesign. Medborgare och deltagare ska inte bara fa  tycka till 
utan ocksa  ha mo jlighet att vara medskapare i va ra gemensamma 
verksamheter, allt fo r att vi ska ha deltagares behov i centrum. Vi 
hoppas ha en metodsto djare i tja nstedesign pa  plats till sommaren. 
Du kan la sa fo rbundets fullsta ndiga verksamhetsplan 2020 ha r! 

Frukostseminarier 
 

 

Tre fra gor till… 

 
Annette Hedlin 

Sitter i fo rbundets Beredningsgrupp 
 och a r tf. Verksamhetschef i 

Huddinge kommun. 

 
 
Hur länge har du suttit med i 
Beredningsgruppen?  
– Sedan 2019 
  
Vad är styrkan med samverkansarbete 
i förbundet? 
– Ått det a r just en samarbetsarena. Ett 
samarbete med fokus pa  sto d fo r dem som 
riskerar ett la ngvarigt utanfo rskap. Dels 
kommunerna som ligger i va r na rhet, inte 
minst fo r att ma nga av dem vi a r till fo r 
ro r sig o ver kommungra nserna; dels de 
statliga myndigheter som verkar inom det 
omra det som ska ge sto d till dem. Ha r 
finns naturligtvis en utmaning i 
fo rha llande till den fo ra ndringsprocess 
som Årbetsfo rmedlingen sta r mitt i just 
nu. 
 
Vad händer i förbundet just nu som du 
tycker är intressant? 
– Ått fa  ta del av resultat och analyser av 
hur olika projekt utvecklas och att kunna 
fa  vara del av utvecklingen i fo rbundet 
framo ver! 

 

 

NYHETSBREV MÅRS 2020 

Torsdag 23 mars 
Tema: Boendesto d och Personligt ombud 
Tid: 07.45 - 09.30 (Seminariet startar kl.08.15) 
Plats: Huddinge Konferens, Patron Pehrs va g 3, Huddinge 

 
Torsdag 16 april  
Tema: ADHD hos flickor och kvinnor 
Tid: 07.45 - 09.30 (Seminariet startar kl.08.15) 
Plats: Huddinge Konferens, Patron Pehrs väg 3, Huddinge 
 

Kaffe och smörgås serveras från kl. 07.45. Anmäl dig direkt via länkarna ovan 
eller besök: www.samordningsforbundethbs.se/seminarier/. 

 

https://samordningsforbundethbs.se/kontakt/
https://samordningsforbundethbs.se/kontakt/
https://samordningsforbundethbs.se/wp-content/uploads/2019/12/Samordningsf%C3%B6rbundet-HBS-VP-och-budget-2020.pdf
https://samordningsforbundethbs.se/moten/boendestod-och-personligt-ombud/
https://samordningsforbundethbs.se/moten/adhd-hos-flickor-och-kvinnor/
http://www.samordningsforbundethbs.se/seminarier/


 
Slutrapport: KLARA – med dig i studier 
Projektet avslutades vid a rsskiftet och en slutrapport har nu 
presenterats fo r fo rbundets styrelse. Totalt har projektet lyckats fa  
78 deltagare av 88 att pa bo rja studier under projektperioden pa      
1 a r 9 ma nader! Ma lgruppen fo r projektet har varit personer med 
la g utbildningsniva , som beho ver samordnat sto d att pa bo rja och 
slutfo ra studier fo r att o ka sina chanser till arbete. Syftet har varit 
att utveckla samverkan mellan Årbetsfo rmedlingen och 
Vuxenutbildningen i va ra tre kommuner och pro va metoden 
Supported Education fo r att sto tta och motivera personer ur 
behovsgruppen. I slutrapporten kan du la sa mer om ba de resultat, 
slutsatser och rekommendationer fo r det fortsatta arbetet med 
behovsgruppen. La s a ven intervjun med tillfo rordnad projektledare, 
Ann-Helén Lernebo, som ocksa  skrivit slutrapporten! Du hittar 
ba de intervju och slutrapport pa  va r hemsida: 
www.samordningsforbundethbs.se/aktuellt 

Notiser 
MIÅ-projektet: Rekryteringstra ff Meet-up 26 mars! 
MIÅ-projektet Huddinge Botkyrka Salem arrangerar en 
rekryteringstra ff. Ba de arbetsgivare, medarbetare och deltagare a r 
va lkomna att delta! Fo r mer information och inbjudan klicka ha r!  
Tid: 14.00 - 16.00  
Plats: Va xthuset i Huddinge, Patron Pehrs Va g 3.  
Anmälan senast 9 mars till: nadia.ramberg-magnell@huddinge.se  
och/eller lars.lonnqvist@botkyrka.se 
 

Start av pilotverksamhet - MIÅ mobiliseringsgrupp 
MIÅ-projektet Huddinge Botkyrka Salem startar 
gruppverksamheten som ett fo rberedande steg info r deltagande i 
regulja ra MIÅ-projektet. La s mer ha r! 

 

Tips! 
» Nationella Indikatorrapporten för 2019 från NNS, Nationella Nätverket 
för Samordningsförbund.  
 
» Rådgivning kring funktionsnedsättning via appen Alltid öppet!. Appen 
erbjuder möjlighet till chatt och telefonsamtal 
 
 

 

 

Kontakta oss 

Samordningsfo rbundet HBS 
So rdalava gen 22 Å 
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 Samordningsfo rbundet 
HBS. Det utkommer ca 4 ggr/a r. Fo r inneha llet  
ansvarar fo rbundschef: Elin Åsplund 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
Har du koll på vilka insatser som finns? 

 
www.insatskatalogen.se 
 

 

 

                                                                                     

                                 

Fo lj oss ga rna pa  
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