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Rekordmånga deltagare vid höstens första frukostmöte
Höstens första frukostmöte samlade rekordmånga nyfikna deltagare. Fokus låg på psykisk ohälsa och presenterade bra
verksamheter inom vården. Psykiatrin i Upplands Väsby informerade om det stora gensvaret de fått från patienter när de
erbjudit olika typer av hälsoaktiviteter. De har byggt upp ett hälsoteam som bidrar till att patienterna mår så pass mycket
bättre att de kan ta steg vidare i sin rehabilitering. Sollentuna psykiatriska mottagning informerade om hur
rehabkoordinatorer arbetar för patienternas bästa i fokus.
Stiftelsen Parasoll berättade om på vilket sätt personligt ombud
kan ge stöd för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Nästa frukostmöte är den 17 oktober. Då är temat ”Jämställd
etablering samt lansering av Insatskatalogen” Kom och
lyssna, och inspireras av att höra hur Etableringslyftet jobbar med
jämställd etablering. Under frukostmötet lanseras dessutom den
lokala upplagan av Insatskatalogen. Insatskatalogen kan användas
som ett verktyg av såväl medarbetare hos kommuner och
myndigheter som av privatpersoner. Detta frukostmöte är en del
av en gemensam FINSAM-vecka (15-18 oktober) med temat
jämställdhet som arrangeras av fyra samordningsförbund i norra Stockholm.
Datum: Torsdag 17 oktober 2019 Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår fram till 10.30
Plats: Sollentuna kommunhus, Sollentunasalen på plan 13
Anmälan: Senast torsdag 10 oktober till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se eller via denna länk

Mål för Samordningsförbundets framtida verksamhet
Samordningsgsförbundets styrelse har fastställt övergripande mål för förbundets verksamhet. De övergripande målen
har arbetats fram i en bred process där representanter för medlemsparterna varit aktiva. De övergripande målen ska binda
ihop förbundets vision med de mål som sätts upp för varje insats. De tre övergripande målen är:
1)
2)
3)

Alla deltagare ska göra stegförflyttningar som gör att de närmar sig arbete eller studier
Samordningsförbundets (gemensamma) resurser ska användas effektivt så att de kommer målgrupperna tillgodo
Samordningsförbundet ska utveckla tydliga samverkansprocesser som är välkända hos medarbetarna i samtliga
medlemsparter

Ansökan om deltagande i förlängt socialfondsprojekt
Styrelsen har beslutat att Samordningsförbundet ska delta i en gemensam ansökan för
en förlängning av MIA-projektet (Mobilisering inför arbete). Sex av länets
samordningsförbund har tillsammans bedrivit ett ESF-finansierat projekt för målgruppen
som står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver samordnat stöd för att komma till
egenförsörjning. Resultaten är så goda att ESF-rådet uppmuntrar aktörerna att söka medel
för fortsättning och då inkludera även de två senast bildade förbunden i Stockholms län d
v s vårt förbund och Sundbyberg.
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