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NYHETSBREV 3 - 2019 
 
Välkomna till Samordningsförbundet 
Sundbybergs stads nyhetsbrev, det 8.e 
förbundet i Stockholms län och det 83.e i 
Sverige. 
 
Finsamteam och lots 
Finsamteamet och finsamlotsen är i full gång och 
har träffat flera individer i behov av samordnat 
stöd och lotsen har startat sitt arbete med 
individstöttning. Teamet kan också stötta dig 
som är handläggare med rådgivning och 
konsultation. 
Se hemsida, www.samsund, för mer information 
 
 
ESF projekt MIA Vidare 
Projektansökan MIA Vidare har godkänts av ESF 
och projektet startar i februari 2020 med en 
analysfas. Genomförandet av projektet sker från 
juni 2020 till augusti 2022 och syftar till att ta 
tillvara på och använda de av MIA projektets 
gjorda erfarenheter.  
Samordningsförbundet Sundbybergs stad 
kommer medverka i projektet med ett 
delprojekt.  
Mer info kommer i nästa nyhetsbrev om 
delprojektet. 
 
Det innebär att 20 av Stockholms läns 28 
kommuner kommer ha möjlighet att ge individer 
i behov av samordnad arbetslivsinriktad 
rehabilitering, stöttning genom ”Mobilisering I 
Arbete”.  
 

 
 
 

 
 
 
Våld i nära relationer  

Förbundet är del av ”Nationella nätverket för 
samordningsförbund’s” regeringsuppdrag –
”ökad upptäckt av våld”. Ett regeringsuppdrag 
som getts till Jämställdhetsmyndigheten, 
Arbetsförmedling, Försäkringkassa, 
Socialstyrelsen, och Migrationsverket. 
Förbunden ska användas som arena för att pröva 
vilka möjligheter och effekter som ges genom 
samverkande arbete på den gemensamma 
finsamplattformen. 
 

 
Företagssamarbeten 
Utvärdering statsbidrag information och 
lärande (företagsträffar) 2018:3 
Under året har vi arbetat med att skapa 
mötesplatser och information och lärande kring 
CSR (Corporate Social Responsability) och 
inkludering hos företag i Sundbybergs stad. Som 
tidigare nämnts här i nyhetsbrevet har ett antal 
företagsträffar genomförts och ett företag har 
startat ett ”fast track- spår” för individer inom IT 
med kunskapsstöd av förbundet.  
 
Nina från AMBEA AB deltog i årets sista 
lunchmöte och berättade om det framgångsrika 
arbete som genomförs på AMBEA med att hitta 
nya medarbetare. Hur man genom att inkludera 
dolda talanger får företaget att växa.  
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Winston&Elles, Jessica berättade om hur hon 
genom ett socialt ansvarstagande fått nya 
medarbetare och medverkat till att skapa ett 
mer inkluderande och tillåtande Sundbyberg.  
En av de idéer som kom fram på mötet var att 
skapa någon form av CSR-certifiering som gör 
det möjligt för medborgarna i Sundbyberg att 
välja att handla eller använda tjänster från 
företag som tar ett stort samhällsansvar. 
En mycket bra idé tyckte alla. 
 
Dessa viktiga informationsmöten för företagen i 
Sundbyberg har varit möjliga genom uppdraget 
från Arbetsförmedlingen och Staden och utifrån 
DUA regeringsuppdrag. Arbetsförmedlingen och 
staden kommer fortsätta detta arbete genom att 
utveckla lokala jobbspår utifrån företagens 
rekryteringsbehov. 
 
 

 
 
 
 
Verksamhetsplan för 2020 och 
budget.  
Förbundets verksamhetsplan och budget för 
2020 är nu beslutad och finns att läsa på vår 
hemsida. Inriktningen är att fortsätta utveckla 
individinsatserna, de strukturella insatserna och 
utvärdera det vi gör och hur vi kan bli ännu 
bättre på det vi gör tillsammans. Samverkan med 
andra förbund, civilsamhället och arbetsgivarna 
är viktiga och vi fortsätter att sprida information 
samt omvärldsbevaka vad som händer och sker 
inom denna sektor av välfärden. 
 
 

Frukostmöten/workshops 
Under 2020 fortsätter vi våra populära 
frukostmöten /workshops 
 
30 januari kl 8-10 ”Våld i nära relationer” 
Sundbybergs kvinnojour, Stjärnjouren samt 
Sundbybergs stads relationsvåldsteam kommer 
och berättar om sitt arbete. 
 
3 mars invigs insatskatalogen och information 
ges om hur detta verktyg kan användas. Två 
insatser som finns i katalogen är 
Talangakademien och NaturhälsaCenter och Ung 
Kreativ Arena För Hälsa, Färentuna 
Hälsoträdgård berättar om sitt arbete med unga 
och vuxna. 
Inbjudan kommer! 
 

 
 
 
Önskar er alla ett GOTT NYTT 2020! 
 
 

  
 
Hälsningar Catarina Örtengren, Förbundchef 
   


