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Anna Lexelius: ”Vi måste skapa tydliga värden” • Frukostmöten med viktiga teman • Ritva
Widgren avtackad • Ny samordnare för socialt företagande • Avtal med Blå vägen

Anna Lexelius: ”Vi måste skapa tydliga värden”
Den 1 april tillträdde Anna Lexelius som ny förbundschef. Hon
har ägnat sin första månad åt att besöka olika verksamheter och pratat
med styrgrupper, chefer och medarbetare. Kontakter har också knutits
med bland annat övriga samordningsförbund i länet.

Anna Lexelius.

– För att sammanfatta intrycken
från denna första tid så kan jag inte se
att det behövs några stora, övergripande
förändringar, säger Anna. Det pågår
otroligt många bra insatser för personer
som behöver stöd. Vad vi behöver göra
är att se över sådant som kan utvecklas.
Här finns det en del trådar att dra i och
knyta samman för att arbetet ska flyta
smidigare och för att olika aktörers roller,
kompetenser och verktyg ska bli tydligare
för alla som medverkar. Vi måste satsa
mer på kommunikation, samtal och dialog.

– Samordningsförbundet ska bidra till att skapa tydliga värden,
fortsätter hon. Både för dem som vi finns till för, och som riskerar
att falla mellan stolarna i vårt samhällssystem, och för chefer och medarbetare i våra medlemsmyndigheter. Även nationellt kan vi göra mer,
till exempel när vi upptäcker knasigheter i systemen. Det går att påverka
mer än man tror och här kan vi nog vara lite modigare!
Anna har tidigare arbetat hos förbundet som projektledare och även
varit projektchef för det stora ESF-stödda KomAn-projektet.
– Jag ser hur insatser och arbetssätt implementerats. Sådant som
inte fanns för tio år sedan, och som utvecklades inom projekten, är
självklarheter idag, som till exempel Supported Employment. Och de
sociala företagen har blivit så många fler. Det är gott att se!

► Frukostmöten
med viktiga teman!
Haninge
10/5 Varför behöver
vi tala om våld
i nära relationer?
Katarina Edlund, utvecklingsledare hos länsstyrelsen, föreläser. Hon tar
också upp betydelsen av
kunskap och vilket stöd
som finns att tillgå.
Läs inbjudan.

Tyresö
24/5 Insatskatalogen,
ny ESF-ansökan samt
”Matcha kompetensen”
Läs inbjudan.
Länk till Insatskatalogen
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► Samordnare för
socialt företagande
Maria Karlsson har anställts inom MIA-projektet
som processledare för
arbetsintegrerande sociala
företag. Formellt är hon
anställd av Samordningsförbundet Stockholms
stad, men stödjer de sociala företagen inom alla
MIAs delprojekt i deras
utvecklingsarbete.
Förbundets ordförande Agneta Tjärnhammar tackade Ritva varmt för de gångna årens insatser.

Många hade mött upp: chefer, medarbetare, förtroendevalda och samverkanspartners.

► Avtal med Blå
Vägen om kurser
Genom MIA-projektet
har förbundet tecknat
avtal med Blå vägen om
att hålla mobiliseringskurser under våren, fram till
31 maj. Kurserna riktar sig
till personer som behöver
stöd för att närma sig
arbetsmarknaden. Kurserna syftar till att stärka
självförtroendet och öka
motivationen samt medvetenheten om livsstilens
betydelse för välbefinnandet. Läs mer om MIA här.

Till kaffet fick gästerna lyssna till Ritvas underhållande resumé över sitt yrkesliv.

Ritva Widgren avtackad
Många hade mött upp i kommunhuset i Haninge den 29 mars för att
önska Ritva Widgren lycka till när
hon gick i pension efter 12 år som
förbundschef, inte minst företrädare
för en rad olika samverkanspartners.
Förutom tacktalen till Ritva gav
hon själv en underhållande resumé
över sina många tjänsteår i Haninge.
Bakom Ritva skymtar delar av ett collage från åren i förbundet. T.h. nya förbundschefen Anna
Lexelius, som också hörde till dagens talare.
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