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Ny ordförande i förbundet
Henrik Thureson (L) har utsetts till ny ordförande för samordningsförbundet för
innevarande år. Han efterträder Ann-Christin Martens och representerar Sollentuna
kommun i styrelsen.
Henrik är ordförande i kommunens kompetens- och arbetsmarknadsnämnd
– en ny nämnd som ansvarar för den kommunala vuxenutbildningen, utbildning i
svenska för invandrare och arbetsmarknadsfrågor.
Vice ordförande är Mattias Askerson (M), Sigtuna kommun. Övriga ledamöter:
Maria Fält (KD), Upplands Väsby kommun, Annacarin Söderström, Arbetsförmedlingen och Anders Melz, Försäkringskassan. Region Stockholm utser inom kort sin
ordinarie ledamot i styrelsen, tills vidare deltar suppleanten Ali Kashefi (S).
Samordningsförbundets styrelse består av såväl förtroendevalda som tjänstemän.

Frukostmöten x 2 – varmt välkommen!
Den 14 februari gästföreläser Selene Cortes om psykisk ohälsa, utmattningssyndrom och stress. Läs mer i inbjudan
(information fanns också i förra nyhetsbrevet).
Temat för nästa frukostmöte, 12 mars: Socialt företagande –
skapar jobb & nya affärer. Under frukostmötet får du ta del av goda
samarbeten mellan den offentliga sektorn, arbetsintegrerande sociala
företag (ASF) och det övriga näringslivet. Vi berättar om konkreta
resultat och samhällsvinsterna. En rad arbetsintegrerande sociala företag
som förbundet samverkar med deltar, liksom Karina Johansson,
Coompanion, som på förbundets uppdrag arbetar med att stödja befintliga ASF och ge stöd vid bildandet av nya. Läs inbjudan. Information
förbundets samverkanspartners bland de sociala företagen finns här.
Bägge mötena hålls i Sollentuna kommunhus, plan 13, Sollentunasalen. Frukost serveras 8.00 - 8.30. Mötena pågår till 10.30, inklusive tid
för nätverkande och mingel!
Vårens sista frukostmöte hålls 16 maj. Vi återkommer med information om plats och tema.

Förbundet ansöker om ESF-medel till projekt för unga
Förbundet förbereder en ansökan till Europeiska socialfonden, ESF, om medel till ett projekt för unga. Ansökan
avser personer mellan 16 och 29 år som behöver ett samordnat stöd, med särskilt fokus på unga med funktionsnedsättning.
Den insats för unga som förbundet just startat – läs mer om den här – utgör en bra grund för ett sådant projekt.
Ansökan ska vara inne i mitten av mars och tas fram tillsammans med ytterligare två samordningsförbund i länet:
Roslagen och Stockholms stad. För vår del, som nytt förbund (bildat 2017) blir detta den första ansökan till ESF som
lämnas in.
Europeiska socialfonden har under en följd av år beviljat medel till projekt inom rehabiliteringsområdet som samordningsförbund genomfört. Ett exempel är det nu aktuella länsgemensamma projektet MIA – Mobilisering inför arbete, som
pågår 2017-2020 och som sex samordningsförbund står bakom. Läs mer om ESF här.
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