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M29 ny samarbetspartner kring
socialt företagande
Förbundet har under ett år haft Karina Johansson från Coompanion anlitad på
deltid för att utveckla arbetet med socialt företagande i våra tre kommuner. Från 1
april och fram till årets slut går arbetet vidare inom ramen för ett nytt samarbete,
med M29 socialt företagscenter i Sigtuna. För förbundet är samverkan med de
arbetsintegrerande sociala företagen mycket positivt och viktigt, inte minst då dessa
kan tillhandahålla arbetsträning för våra deltagare (förra året: 22).
Förbundets ordförande Henrik Thureson tillsammans med vår kontaktperson på M29 från 1 april,
skapar
jobb & nya affärer. En rad
Oskar Rommel.

Den 12 mars hölls ett mycket lyckat frukostmöte på temat Socialt företagande
där en rad företag som förbundet samverkar med deltog. Läs ett referat här.

Träffa Resursteamen på frukostmötet 16 maj!
Den 16 maj har frukostmötet rubriken ”Nu bollas jag inte längre runt” – om myndigheternas samverkan i Resursteamen. Kom och lyssna, och inspireras av att höra hur myndighetsgemensam planering i Resursteamen kan skapa kvalité
för människor med ett stort stödbehov! Medverkande: Medarbetare från förbundets tre team i Sollentuna, Upplands Väsby
och Sigtuna, och Samordningsförbundet Roslagens team. Det blir också casedramaturgi och tipspromenad!
Mötet hålls i kultur- och aktivitetshuset Messingen i Upplands Väsby. Frukost serveras 8.00 - 8.30. Mötet pågår till
10.30, inklusive tid för nätverkande och frågor! Läs mer i inbjudan och anmäl dig!

Ett framgångsrikt 2018 med nya satsningar
2018 blev ett framgångsrikt första hela verksamhetsår för förbundet (vi bildades 1 juni 2017), då verksamheten snabbt
växte och utvecklades liksom våra kontaktytor utåt. Läs årsredovisningen i sin helhet på vår hemsida, följ länken.
Ett axplock: Resursteam startade i varje kommun • Projektet SAMRE utvecklade nya samverkansstrukturer mellan
myndigheterna • I april inleddes en satsning på utveckling av socialt företagande, liksom samverkan med de arbetsintegrerande sociala företagen i våra kommuner • En insats för målgruppen unga 16-29 år förbereddes, utifrån en kartläggning av alla unga med aktivitetsersättning, och en samordnare anställdes i december • För att inkludera näringslivet i samverkan har styrelsen från 2018 regelbundet dialoger med näringslivets organisationer • Tre frukostmöten anordnades.

Projekt för unga – ”Rätt stöd åt mig”:
Ansökan inskickad till Europeiska socialfonden
Ansökan är nu inlämnad till Europeiska socialfonden, ESF, avseende medel till ett projekt för unga, 16-29 år, som
behöver ett samordnat stöd och som kopplas till förbundets nyligen startade insats för unga. Ett särskilt fokus ligger på unga
med funktionsnedsättning. Ansökan görs tillsammans med två andra samordningsförbund i länet: Roslagen samt Stockholms stad, som blir projektägare. Detta är första gången som vårt förbund söker medel från ESF, som du kan läsa mer om
här. Beslut väntas i juni.
Beviljas ansökan kommer varje förbund att driva varsitt delprojekt under det gemensamma projektnamnet Rätt stöd åt
mig. En analys- och planeringsfas påbörjas då i augusti. De första av sammanlagt 200 deltagare kan tas emot i mars-april
2020. Målet är att projektet ska vara implementerat i myndigheternas ordinarie verksamhet när det avslutas 2022.
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