NYHETSBREV MÅRS 2020

Tre fragor till…

Annette Hedlin
Sitter i forbundets Beredningsgrupp
och ar tf. Verksamhetschef i
Huddinge kommun.
Hur länge har du suttit med i
Beredningsgruppen?
– Sedan 2019
Vad är styrkan med samverkansarbete
i förbundet?
– Ått det ar just en samarbetsarena. Ett
samarbete med fokus pa stod for dem som
riskerar ett langvarigt utanforskap. Dels
kommunerna som ligger i var narhet, inte
minst for att manga av dem vi ar till for
ror sig over kommungranserna; dels de
statliga myndigheter som verkar inom det
omradet som ska ge stod till dem. Har
finns naturligtvis en utmaning i
forhallande till den forandringsprocess
som Årbetsformedlingen star 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 forbundet
framover!

Förbundets verksamhetsplan för 2020!
Årets arbete ar i full gang och forbundet har en verksamhetsplan
framfor sig med utmaningar och mojligheter. Forandringar sker
inom flera av forbundets medlemmar och allra mest inom Årbetsformedlingen. Samverkan mellan myndigheterna ar viktigare an
nagonsin och sa klart lever forbundets tidigare malomraden vidare
aven i verksamhetsplanen for 2020. Likt foregaende ar ska
forbundet stodja metod- och kunskapsutveckling, forbattrad
samverkanskultur samt finansiera och stodja insatser for personer
med samordnade rehabiliteringsbehov. Årbetet sker bade genom
struktur- och individinriktat arbete. Forbundet fortsatter
finansieringen av de flesta av sina tidigare insatser och undersoker
ocksa behovet av nya. Det handlar bland annat om att stodja
malgrupper med kort utbildningsbakgrund och unga vuxna som
star langt ifran 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 forbundet an mer pa att arbeta systematiskt med
inkluderingsperspektivet utifran sin inkluderingsplan fran 2019
och anvandarcentrerad verksamhetsutveckling genom
tjanstedesign. Medborgare och deltagare ska inte bara fa tycka till
utan ocksa ha mojlighet att vara medskapare i vara gemensamma
verksamheter, allt for att vi ska ha deltagares behov i centrum. Vi
hoppas ha en metodstodjare i tjanstedesign pa plats till sommaren.
Du kan lasa forbundets fullstandiga verksamhetsplan 2020 har!

Frukostseminarier
Torsdag 23 mars
Tema: Boendestod och Personligt ombud
Tid: 07.45 - 09.30 (Seminariet startar kl.08.15)
Plats: Huddinge Konferens, Patron Pehrs vag 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/.

Slutrapport: KLARA – med dig i studier

Kontakta oss
Samordningsforbundet HBS
Sordalavagen 22 Å
141 60 Huddinge
Tel. 073-421 85 08
samordningsforbundethbs@huddinge.se
www.samordningsforbundethbs.se

Projektet avslutades vid arsskiftet och en slutrapport har nu
presenterats for forbundets styrelse. Totalt har projektet lyckats fa
78 deltagare av 88 att paborja studier under projektperioden pa
1 ar 9 manader! Malgruppen for projektet har varit personer med
lag utbildningsniva, som behover samordnat stod att paborja och
slutfora studier for att oka sina chanser till arbete. Syftet har varit
att utveckla samverkan mellan Årbetsformedlingen och
Vuxenutbildningen i vara tre kommuner och prova metoden
Supported Education for att stotta och motivera personer ur
behovsgruppen. I slutrapporten kan du lasa mer om bade resultat,
slutsatser och rekommendationer for det fortsatta arbetet med
behovsgruppen. Las aven intervjun med tillforordnad projektledare,
Ann-Helén Lernebo, som ocksa skrivit slutrapporten! Du hittar
bade intervju och slutrapport pa var hemsida:
www.samordningsforbundethbs.se/aktuellt

Notiser
MIÅ-projektet: Rekryteringstraff Meet-up 26 mars!

Hantering av personuppgifter
Samordningsforbundet upprattar en lista
over de personer som anmalt intresse av att
fa vara nyhetsbrev. Vi anvander enbart listan
i administrativt syfte. Du kan nar som helst
begara att uppgifter om dig tas bort. Detta
gors genom att kontakta:
samordningsforbundethbs@huddinge.se
Nyhetsbrevet utges av Samordningsforbundet
HBS. Det utkommer ca 4 ggr/ar. For innehallet
ansvarar forbundschef: Elin Åsplund

Har du koll på vilka insatser som finns?
www.insatskatalogen.se

MIÅ-projektet Huddinge Botkyrka Salem arrangerar en
rekryteringstraff. Bade arbetsgivare, medarbetare och deltagare ar
valkomna att delta! For mer information och inbjudan klicka har!
Tid: 14.00 - 16.00
Plats: Vaxthuset i Huddinge, Patron Pehrs Vag 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 forberedande steg infor deltagande i
reguljara MIÅ-projektet. Las mer har!

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

Folj oss garna pa

