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Tre målgrupper i fokus under 2019
Samordningsförbundet satsar på tre viktiga målgrupper under 2019: sjukskrivna utan sjukpenning, unga mellan 16
och 29 år som behöver stöd från fler myndigheter än en och personer som ”fallit mellan myndigheternas stolar”. Förbundet
har nu följande insatser för dem: Resursteamen, SAMRE och en nyligen påbörjad insats för unga. När det de två sistnämnda
återkommer vi med nyheter. Resursteamen kan du läsa om längre ned.
Samverkan med näringslivet fortsätter, med tonvikt på att bidra till utvecklingen av socialt företagande. De arbetsintegrerande sociala företagen spelar en viktig roll när det gäller att erbjuda arbetsträning för våra målgrupper. En nära
samverkan sker också med civilsamhällets organisationer.

”Man dör inte av stress, man slutar bara leva”
Det är rubriken för vårens första frukostmöte 14 februari, då Selene Cortes gästföreläser om ett angeläget ämne: psykisk
ohälsa, utmattningssyndrom och stress. Hennes föredrag är intressant både ur ett arbetsplatsperspektiv och när det gäller
bemötandet av personer som myndigheternas handläggare kommer i kontakt inom ramen för sitt arbete.
Välkommen Sollentuna kommunhus, plan 13, Sollentunasalen. Frukost serveras 8.00 - 8.30. Mötet pågår till 10.30,
inklusive tid för samtal, frågor och mingel. Passa på och knyt nya kontakter! Läs inbjudan här.
Vårens återstående frukostmöten anordnas 12 mars och 16 maj. Boka in datumen!

Resursteam – en ny insats som fått stort gensvar
Resursteamen, som började ta emot deltagare 1 oktober, har under de första månaderna fått en strid ström av remisser.
De myndighetsgemensamma teamen ger ett samordnat stöd till och vägleder personer med komplexa behov, där det visat
sig att en enskild myndighets stöd inte räcker.
– Det stora gensvaret visar hur stort behovet är av en insats som denna, säger förbundschef Kirsi Poikolainen. En
noggrann kartläggning låg till grund för insatsen, och det stora intresset visar att vi glädjande nog träffat precis rätt!
Maria Anger är koordinator för teamen, som finns i alla tre kommunerna. Du som är handläggare eller kontaktperson
på någon av kommunerna, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller landstinget kan lämna in en intresseanmälan
tillsammans med den person det gäller. Läs mer om Resursteamen och hur du tar kontakt här.

Det är oss du har kontakt med! Fr. v. Elsa Lundqvist, SAMRE, Kirsi Poikolainen, förbundschef, Roger Sjöberg,
administratör, Maria Anger, Resursteamen, och Karina Johansson, utveckling av social företagsamhet.
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