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NYHETSBREV.
Nu heter vi Samsund!
Nu är Upplands-Bro medlem i Samordningsförbundet. Det betyder att vi
tillsammans kan göra skillnad för ännu fler som är i behov av samordnat
stöd. Genom finansiell samordning av rehabilitering stödjer vi människor
att använda sina resurser för att ta plats i samhället.

Ny representant från Sundbybergs stad i det
myndighetsgemensamma teamet
Välkommen Nathalie Khello som ny teammedlem i det som vi kallar
MGT. Varje vecka träffas representanter från alla fyra medlemmar och
tar emot deltagare som behöver ett samordnat stöd. Nathalie kommer
närmast från arbetsmarknadsenheten 16-24 år i Sundbyberg och har
arbetat inom kommunernas aktivitetsansvar.

Nathalie Khello, Sundbybergs stad och Åsa Holmstedter från Försäkringskassan.

86
personer får
just nu stöd
av MIA Vidare

Varför ställer vi frågor om våld i ett
arbetsmarknadsprojekt?
I hela MIA Vidare har medarbetare systematiskt ställt frågor till
deltagarna för att upptäcka våld i nära relationer. Vi kan konstatera att
det är få som fått frågorna tidigare. Erfarenheterna från att ha ställt
frågor till drygt 500 deltagare i Stockholms län har sammanställts i en
rapport. Länk till rapporten.
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MIA Vidare fortsätter att leverera guldkorn
Vi samlar på berättelser som beskriver varför förbundens arbete är så
viktigt.
”Vi träffade en kvinna som hade varit sjukskriven i

många år men så hittade vi en arbetsträningsplats som
passade bra med hennes intressen. Efter flera möten med
vårdgivare inom psykiatrin påbörjades en resa med en
väldigt osäker deltagare. Den enda kontakten utanför
myndigheterna var en syster. Men så började projektets case
manager se en utveckling där kvinnan blev mer och mer
självsäker. Hon berättade att hon hittat en vän som hon
skulle åka på en resa med. Arbetsträningen har hjälpt till
att bryta isoleringen och lyckan av att ha något att göra gav
även självförtroende på annat håll. MIA Vidare har haft
kontinuerliga möten, lyssnat och på så sätt skapa
förtroende som förbättrade deltagarens tillit till den egna
förmågan.”

Ny grafisk profil för Samsund!
Förbundet har fått ett nytt utseende nu när vi växer. De fyra aktörerna
symboliseras av varsin pratbubbla i logotypens symbol. Pratbubblan
symboliserar den kommunikation och samverkan som finns mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och region som utgör
grunden för Samordningsförbundet.
Symbolen har också en cirkulär rörelse som visar hur kommunikation
flödar mellan de olika aktörerna.
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