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Samordningsförbundet har till uppgift att stödja samverkan kring personer som
är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Det kan t.ex. handla om personer
med långvarig ohälsa och arbetslöshet som behöver samordnat stöd för att kunna förbättra
sin hälsa och sin förmåga till arbete och/eller studier.

Välkomna till höstens frukostmöten!
Frukostmötena hålls cirka en gång i månaden.
Kaffe och smörgås från kl. 07.45. Programmet
startar sedan kl. 08.15.
• 27 september i Huddinge
Tema: Trauma och migration – Att stärka och
skapa ett bra bemötande
Läs inbjudan här.
• 18 oktober i Tumba
Tema: Psykiatri Sydväst – Uppdrag och organisering: tre programområden beskriver sin
verksamhet. Läs inbjudan här.
• 22 november i Huddinge
Tema: Den egna berättelsen – om psykisk
ohälsa och migration

Samarbete med arbetsintegrerande
sociala företag
Jelena Despotovic arbetar sedan mitten av
augusti med att utveckla samordningsförbundets samarbete med arbetsintegrerande
sociala företag (ASF). I uppdraget ingår att
verka för att kommunerna Botkyrka, Huddinge
och Salem samt Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting
utvecklar sitt samarbete med lokala ASF.
Målet med utvecklingsarbetet är att bidra till en
breddad arbetsmarknad som ökar möjligheterna till arbetsträningsplatser och anställningstillfällen för personer som står långt från
arbetsmarknaden.
Kontaktuppgifter
Telefon:
070-886 12 16

Anmäl deltagande till Stefan Theorell, e-post
stefan.theorell@huddinge.se

E-post:
jelena.despotovic@botkyrka.se

Slussen utökas med en studieoch yrkesvägledare
Arne Höglin arbetar sedan mitten av augusti
som ny studie- och yrkesvägledare i Slussen.
Han kommer att arbeta halvtid med Huddinge
kommuns aktivitetsansvar och halvtid som
studie- och yrkesvägledare i Slussen.
Läs mer om Slussen

Lyckad start för MIAprojektet
Sedan starten i april har
MIA Botkyrka, Huddinge,
Salem tagit emot över 90 deltagare.
I projektet arbetar Case Managers och Supported Employment-handledare med stöd till
personer som står långt från arbetsmarknaden.

Jelena Despotovic.

Kansliet har flyttat till nya lokaler
Samordningsförbundets kansli har utökats och
vi har vuxit ur våra tidigare lokaler. Sedan 1 juni
hittar du oss därför på Sördalavägen 22 A i
Huddinge. Se karta

Kontaktuppgifter till kansliet

Läs mer om MIA-projektet
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