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NYHETSBREV 2 - 2020 
 
Välkomna till Samordningsförbundet 
Sundbybergs stads nyhetsbrev, det 8.e 
förbundet i Stockholms län och det 83.e i 
Sverige. 
 
MIA Vidare och delprojekt 
Sundbyberg  
1 juni firade vi vårt deltagande i Europeiska 
Socialfonden (ESF) projekt MIA Vidare med en 
invigningsfest vid Lötsjön i Sundbyberg. En 
strålande härlig dag. 
 
Sundbyberg går in i projektet med delprojekt 
Sundbyberg där det myndighetsgemensamma 
Finsamteamet, Finsamlotsarna och 
”Insatskatalogen” är ingående insatser. Vi 
arbetar med jämställda, icke diskriminerande 
och tillgängliga metoder och arbetssätt och vi 
ställer 7 frågor om våld.  
 
Projektet pågår från 1 juni 2020 – 30 september 
2022 och 1900 deltagare i behov av samordnad 
arbetslivsinriktad rehabilitering ska projektet ha 
stöttat att närma sig egenförsörjning. 
 

 
Delprojektledare/teammedlem/lots Åsa och 
Finsamteammedlem Charles skålar i Loka 

 
MIA Vidare innefattar 21 kommuner i Region 
Stockholm och samtliga 8 Samordningsförbund 
äger delprojekten i projektet.  
 
Regionala styrgruppen för projektet består av 
parter från Arbetsförmedlingen, Regionen, 
Försäkringskassan och kommunerna 
representerade av Samordningsförbundens 
chefer. 
 
Projektets huvudägare är Samordningsförbundet 
Östra Södertörn där projektchef, kommunikatör, 
flera utredare, och ekonom finns som stöd till 
utveckling av delprojekten och projektet som 
helhet.  
 
ESF bidrar med 78 miljoner kronor och 
Samordningsförbunden i Region Stockholm 
medfinansierar med lika mycket. 
 
Se hemsida, www.samsund och 
www.miaprojektet.se/mia-vidare för mer 
information 
 
 

 
 
 
Mia Vidare Upplands Bro  
Upplands Bro Kommun har visat intresse för att 
vara del av projektet och tillsammans med 
Samordningsförbundet Sundbybergs stad 
arbetas det för att hitta fungerande strukturer 
och rutiner. Upplands Bro har inte/är inte del av 
ett Samordningsförbund vilket gör att processer 
och samarbeten behöver förtydligas. Vi hoppas 
att även Upplands Bro´s innevånare kan få del av 
MIA projektets framgångsfaktorer och planen är 
att beslut tas 26 juni om deltagande. 

http://www.samsund/
http://www.miaprojektet.se/
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Projektidé Komhall  
– workshop 8 juni   
Utifrån förbundets uppdrag kring att skapa 
mötesplatser, information och lärande om CRS 
och inkludering hos företag har en av förbundets 
parter lämnat in en idé om ett samverkans-
projekt. Idén är kallad ”Komhall” och bygger på 
en av välfärdens utmaningar - ”Är arbete och 
egen försörjning till för alla?” 
 
Idén handlar om att hitta möjligheter och 
lösningar för personer som är i behov av 
samordnat stöd i sin rehabilitering,  
som fått rehabilitering i olika samverkande 
former men som ändå inte kommit i egen 
försörjning genom arbete eller studier. Vad kan 
vi i välfärdssystemen och i civilsamhället göra 
om vi kraftsamlar och prövar olika lösningar?  
 
8 juni träffas parter tillsammans med 
projektstöd från ESF i en workshop för att hitta 
vägar framåt. Vi får se vart vägen leder oss. 
 
Digitala utanförskapet – speaking 
partner i projektansökan Delmos  
Det digitala utanförskapet är stort hos Finsams 
målgrupper och har blivit än mer tydligt när vi i 
pandemitider ställer om till digitala möten och 
aktiviteter i allt större grad. 
Delmos – ”Delegationen mot Segregation” har 
utlyst statsbidrag för civilsamhället att söka kring 
det digitala utanförskapet. Förbundet stöttar en 
sådan ansökan som speaking partner och om 
ansökan beviljas kommer parten att arbeta med, 
i första hand, kvinnor i utanförskap. 
www.delmos.se 
 
Medlemssamråd 
15 maj genomfördes årets första 
medlemssamråd och det skedde digitalt. 
 
Vid medlemssamråd informeras ägarna om 
förbundets verksamheter utifrån 
verksamhetsplan och budget samt tankar om 

utveckling från förbundets styrelseordförande.  
Ägarna var nöjda med det vi åstadkommit hittills 
och tycker vi är på rätt spår och använder de 
pengar vi är satta att förvalta på ett bra sätt.  
Individinsatser är kärnan i verksamheten och att 
arbeta proaktivt tillsammans kring 
medlemsparternas samverkansutmaningar än 
viktigare i och med rådande situation. 
Vad gäller ekonomi är läget ansträngt hos många 
myndigheter vilket gör att höjning av anslag 
troligtvis inte kommer ske men förhoppningar 
finns att man kan ligga kvar på samma nivåer 
som idag. 
 
Sommar och semester 
Äntligen kom den, sommaren med sol och 
värme, trots pandemin och oro för framtiden 
och dess utveckling.  
Även om det inte är riktigt dags än för semester-
ledighet så ser i alla fall jag fram emot den, att få 
vila och ta nya tag till hösten igen.  
 
Kansliet har semesterstängt mellan den 13 juli 
och 8 augusti (med viss minimal nödvändig 
aktivitet som krävs av ett litet förbund) och med 
det vill jag Önska alla en vilsam, frisk 
och skön sommar! 
 
 
Nästa nyhetsbrev kommer mitten av 
augusti! Håll utkik! 
 
 

 
 
 Hälsningar Catarina Örtengren, Förbundchef 


