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Välkomna till Samordningsförbundet
Sundbybergs stads nyhetsbrev, det 8.e
förbundet i Stockholms län och det 83.e i
Sverige.
Finsamteam och lots i Coronatider
Alla står vi väl chockade över vad som händer i
vår värld just nu och undrar vad det ska bli av
allt. Att vi måste verka i nuet och att det viktiga
är att rädda liv och hålla samhället vitala delar
igång och att vi hjälps åt att stoppa
smittspridningen är vi nog alla överens om. Vi
håller oss hemma vid minsta symptom och
agerar pro-aktivt. Det vi kan vara säkra på är att
kommer att bli bättre men osäkert när.
Vårt Finsamteamet och finsamlots är aktiva och
arbetar intensivt med att hitta kreativa lösningar
för att möta deltagaren och fortsätta sitt viktiga
arbete med samordning för att individer ska
komma i egen försörjning.

Se hemsida, www.samsund, för mer information
ESF projekt MIA Vidare
Analysfas pågår i projekt MIA Vidare och arbetet
fortgår enligt plan. Projektet startar 1 juni 2020
och Finsamteamet och finsamlotsen kommer
vara Sundbybergs del av projektet. Vi kommer
utveckla och ta del MIA projektets gjorda
erfarenheter till gagn för innevånare i
Sundbybergs stad som är i behov av samordnad
Samordningsförbundet Sundbybergs stad

arbetslivsinriktad rehabilitering mot egen
försörjning.
Se hemsida, www.miaprojektet.se och
www.samsund.se, för mer info

Årsredovisning 2019
Förbundets årsredovisning för 2019 är beslutad
och godkänd av revisionen. Redovisningen visar
på att förbundets medel används på ett effektivt
och ändamålsenligt sätt. Förbundet har utvecklat
individinsatser, de strukturella insatserna har lett
till ökad kunskap och utvärdering av det som
görs och hur vi kan bli ännu bättre tillsammans
pågår. Samverkan med andra förbund,
civilsamhället och arbetsgivarna har skett och är
viktiga för omvärldsbevakning och utveckling av
det som sker inom denna sektor av välfärden.
Se hemsida, www.samsund, för att ta del av
årsredovisningen
Företagssamarbeten
Återrapportering av statsbidrag ”information
och lärande (företagsträffar) 2018:3”
Förbundet fick under 2019 uppdraget av
Sundbybergs stad och Arbetsförmedlingen i
Solna/Sundbyberg att skapa mötesplatser och
information och lärande kring CSR (Corporate
Social Responsability) och inkludering hos
företag i Sundbybergs stad.
En återrapportering av genomförande och utfall
skedde den 11 mars för ca 20 representanter för
myndigheter, politiker och civilsamhället och en
sammanställning och förslag till fortsatt arbete
har översänts till ansvariga.
Med på informationen var företaget Ignition
www.samsund.se

Research som presenterade det
”fast track- spår” för individer inom IT som man
tagit fram med kunskapsstöd av förbundet.

Se mer på www.samsund.se
Frukostmöten/workshops
Under 2020 fortsätter vi våra populära,
kostnadsfria frukostmöten /workshops – vi
planerar nu för hösten
14 oktober kl 9-12 halvdagsseminarium
”Att förstå sin egen utsatthet” - av Jakob
Carlander, legitimerad psykoterapeut,
handledare och författare.
Föreläsningen riktar sig mot de som i sitt
dagliga arbete hanterar människor i utsatta
situationer vilket kan vara mycket krävande och
utmanande. Att arbeta med människor i en
utsatt situation är också att ställas inför sin egen
utsatthet.
Inbjudan kommer!

Önskar er alla en riktigt skön
helgledighet!
Nästa nyhetsbrev kommer mitten av
augusti!

23-27 november, föreläsningar, seminiarier, etc
”En vecka fri från våld”
En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av
Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges
Kommuner och Landsting, jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.
Veckan möjliggörs delvis av EU:s Rights, Equality
and Citizenship Programme (2014-2020)
Inbjudan kommer!
Samordningsförbundet Sundbybergs stad

Hälsningar Catarina Örtengren, Förbundchef
www.samsund.se

