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NYHETSBREV 1 - 2019 
 
Välkomna till Samordningsförbundet 
Sundbybergs stads nyhetsbrev, det 8.e 
förbundet i Stockholm och det 83.e i Sverige. 
 
www.samsund.se 
Vi startade förbundet augusti 2018 och invigning 
genomförde vi i oktober. Under förbundets 
första 8 månader har plattformen byggts som 
behövs för att kunna bygga vidare och verka. 
Inriktningsbeslut och beslut om användning av 
förbundets finansiella medel har gjorts och 
mynnat ut i ”Verksamhetsplanen för 2019”. All 
information om planen samt andra styrande 
dokument hittar du på vår hemsida. 
 
Invigning oktober 2018 
 

 
(Beredningsgruppens medlemmar samt föreläsare ”Vidga normen”) 
 
Många goda möten, föreläsare med tema 
samverkan och allas möjligheter och 
förutsättningar samt många förebilder och 
aktörer deltog på vår invigning. Så roligt!  
– läs mer på vår hemsida och se det spännande 
programmet där 
 
Omvärldsbevakning och analys 
En viktig del i förbundets uppdrag är att 
omvärldsbevaka och analysera. Att ta del av vad 
som redan görs av samverkan och vad som kan 
utvecklas. Arbetsförmedlingen som är en av våra 
förbundsmedlemmar genomförde workshop 

”Gör plats” och konsulterande verksamhets-
utvecklare fanns på plats och träffade HKH Prins 
Carl Philip 
 

 
(HKH Prins Carl Philip och förbundets konsult Nelly 

Andersson) 
 
Företagsträffar  
VP säger att förbundet skall verka för att all 
samverkan inom arbetslivsinriktad rehabilitering 
är prioriterat och att samarbete med näringslivet 
är extra viktigt. Därför har förbundet för 
parternas räkning ansökt om medel för att skapa 
kunskap och intresse kring dolda kompetenser 
och målgrupper som dag inte har tillgång till 
arbetsmarknaden, både för att individer ska få 
möjlighet till egenförsörjning men också för att 
företag ska få kompetensförsörjning och kunna 
utvecklas. Detta görs bl a genom företagsträffar.  
 
Första företagsträffen genomfördes i mars och 
NSPH Holding AB och Ignition Research AB 
deltog och berättade om sitt arbete och vilka 
möjligheter till samarbete de ser.  
Nästa träff: Frukostmöte 8  maj 
 

 
(Företagsträff med bl a NSP Holding AB och Ignition 
research AB) 



 

    
Samordningsförbundet Sundbybergs stad    www.samsund.se  

 

 

Kommande insatser – Finsam team och lots 
Finsamteam 
Hösten 2019 kommer ett myndighetsgemensamt 
team ges uppdraget att tillsammans kartlägga 
och se hur individer kan få samverkande 
arbetslivsinriktad rehabilitering till arbete i 
Sundbybergs stad. Hur kan myndigheternas 
gemensamma verktygslåda användas på ett för 
individen bästa sätt? 
Teamets arbete kommer utvecklas över tid och 
din kompetens, samarbetsförmåga och vilja till 
lärande, utveckling och förmåga att sprida nya 
erfarenheter bidrar till både hur teamet skall 
arbeta tillsammans, med vilka metoder och hur 
individer får rätt stöd till egenmakt.  
 
Är du intresserad av att arbeta med detta 
uppdrag och vill vara din myndighets 
representant i teamet? 
Läs mer på www.samsund.se .  
Uppdraget finns på hemsidan t om 15 maj. 
 
Finsamlots 
Till teamet kommer även en lots att knytas som 
tar ett större ansvar för teamets uppföljningar 
och utveckling men som också arbetar med 
uppdraget att stötta de individer som bedöms 
som i behov av utökad stöttning på sin väg till 
egen försörjning. 
Lotsen kan även ha uppdraget i det 
myndighetsgemensamma teamet som 
teammedlem. 
 
Är du intresserad av att arbeta med detta 
uppdrag? Läs mer på www.samsund.se. 
Uppdraget finns på hemsidan till 15 maj. 
 
För frågor kontakta:  
Förbundschef Catarina Örtengren,  
tfn 08-706 80 37 eller via mail: 
catarina.ortengren@samsund.se 
 
 

Insatskatalog 
Förbundet har även beslutat att förbundets 
medlemmars insatser skall finnas i 
”Insatskatalogen”. Ett digitalt hjälpmedel där 
insatser för individer i behov av arbetslivs-
inriktad rehabilitering finns att hitta, både för dig 
som medarbetare och dig som är i behov av 
samverkande rehabilitering. 
Katalogen kommer lanseras 16 september. Håll 
utkik på hemsidan för festligheter i samband 
med lanseringen. 
Läs mer på: insatskatalogen.samordning.org 
 
Frukostmöten/workshops/utbildningar 
Förbundet ordnar även insatser i form av 
workshops, frukostmöten, utbildningar för 
kompetensutveckling, lärande och möjligheter 
till samverkansarenor för möten mellan er som 
finns i, har behov av eller arbetar med 
arbetslivsinriktad rehabilitering. 2019 är temat 
Psykisk hälsa 
 
8 maj frukostmöte kl 07.45-09.00 
 ”Stolta föräldrar”- Föräldrar till HBTQ-barn som 
berättar om utmaningar, möjligheter och hur 
man på bästa sätt kan stötta unga vuxna. 
HBTQ är inte psykisk ohälsa men kan många 
gånger leda till oförståelse, utanförskapskänslor, 
diskriminering etc på väg in i arbetslivet. 
Se hemsidan för anmälan. 
 
Önskar alla en fortsatt skön och härlig vår och 
att vi syns på några av våra gemensamma 
forum. 
 

 
    

 
Vänliga hälsningar 

Catarina Örtengren 
Förbundschef 

http://www.samsund.se/
http://www.samsund.se/

