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NYHETSBREV 1 - 2021 
 
Sommaren är här, semester står för dörren och 
med pågående vaccinering börjar samhället så 
sakteliga öppnas upp igen. Vi är nog många som 
har längtat och saknat att få träffas fysiskt, 
”tjöta” över en kopp kaffe eller bara sitta ute på 
restaurang och titta på folk. Vi börjar närma oss 
det. I alla fall om vi ska tänka optimistiskt. Men 
håll fortfarande avstånd och tvätta händerna. 
 

 
 
Medarbetarna i samordningsförbundets insatser 
har gjort ett fantastiskt arbete trots pandemin. 
Jag vet också att myndigheternas medarbetare 
har slitit för att få till verksamhet och service till 
medborgarna i vår stad (och naturligtvis i vår 
MIA kommun Upplands Bro) 
 
Vi söker en ny förbundschef 
Mitt arbete som förbundschef finns nu ute på 
Sundbybergs stads hemsida att söka. 
Att arbeta som förbundschef är det roligaste 
arbete som finns om man tycker samverkan är 
viktigt, att få myndigheter att arbeta tillsammans 
inom ramen för finsamlagen samt verka för det 
viktiga stödet till individer i behov av samordnad 
arbetslivsinriktad rehabilitering.  
Sök tjänsten och observera den korta 
ansökningstiden!! 
https://www.sundbyberg.se/naringsliv-
arbete/jobba-i-sundbybergs-stad/lediga-

jobb.html 

Vi söker en ny teammedlem från 
Sundbybergs stad  
Adrian kommer att gå vidare inom egen 
myndighet och vi söker nu hans efterträdare till 
att representera Sundbybergs stad i det 
myndighetsgemensamma teamet. Är du 
intresserad och idag arbetar inom Sundbybergs 
stad kan du vara aktuell för uppdraget. Läs mer 
på vår hemsida. 
www.samsund.se 
 
 
 

 
 
 
MIA Vidare, delprojekt Sundbyberg 
Består av våra två projekt; 
Sundbybergs stad och Upplands Bro Kommun. 
I båda kommunerna finns myndighetsgemen-
samt team, case managers och supported 
employment-handläggare. I dagsläget har 
projekten totalt 60 deltagare inskrivna och när 
projektet är avslutat ska 100 deltagare ha tagit 
del av vårt delprojekt. 3 st har redan fått arbete 
eller börjat studera. Då har dessa deltagare varit 
utan egen försörjning i allt från 3 till 10 år. 
Läs projektledare Åsa Holmstedters berättelse 
om MIA Vidare Sundbyberg på hemsidan för MIA 
Vidare. 
 

 www.miaprojektet.se 
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Tema psykisk hälsa 
7 juni deltog vi i Folkhälsa Sveriges tematidning 
Psykisk hälsa. Mia Skäringer delade med sig av 
sina erfarenheter av psykisk ohälsa och några 
Samordningsförbund i Stockholms län, 
Stockholm, SUVS, HBS, Södertälje och 
Sundbyberg deltog med artiklar i bilagan. Vi 
berättade bl a om det fina arbete som görs i MIA 
Vidare, men också om Stockholms stads 
samordningsförbund som finansierar IPS coacher 
på 5 psykosmottagningar, Södertälje som har 
mentorer för unga via insats Alis och Sundbyberg 
som inom våra insatser arbetar med 
systematiska frågor om våld.  
Läs mer på www.folkhalsasverige.se 
 
SAVE THE MONTH - NOVEMBER 
Månad fri från våld  
Webbinarium och ev fysiska föreläsningar 
kommer att anordnas under november månad 
2021. Förra året genomförde vi en liknande 
insats i samarbete med några 
Samordningsförbund i Stockholm och vi kommer 
även i år att öka kunskap och sprida goda 
exempel inom detta viktiga område.  
De som medverkar är bl a Peter Rung, 
Arbetsförmedlingen, Wonsa, Voov, 
kvinnojourerna, socialjouren etc. Håll utkik för 
datum och tider på vår hemsida eller via annan 
information. 
Se mer på vår hemsida www.samsund.se 
 
 

 
 

Höstens webbinarier  
Förbunden i norr; Roslagen, Sollentuna-
Upplands Väsby-Sigtuna och Stockholm kommer 
i höst att samarrangera ett antal webbinarium 
som är kostnadsfria att ta del av. Inbjudningar 
kommer. Du kan även hitta dessa plus övriga 
förbund i Stockholms webbinarier på vår 
gemensamma hemsida 
www.finsamstockholmslan.se 
 
6 september och 9 september 
Tjänstemannarollens utmaningar, svårigheter 
och möjligheter. En serie om två föreläsningar  
 
20 september – Insatskatalogen. Hur kan den 
vara ett stöd i det dagliga arbetet? Vad finns att 
hitta? 
 
14 oktober – Jakob Carlander – Föreläsning om 
den egna utsattheten vid arbete med människor 
 
8 november Demokratiförmiddag – vårt arbete 
inom demokratin 
 
9 december kl 9-12 – Jakob Carlander – 
Rättshaveristiskt beteende 
 

Varmt välkomna till alla våra webbinarium och 
har du frågor, idéer eller vill diskutera något, 
hör av dig!! 
Önskar alla en skön sommar och ledighet o jag är 
tillbaka den 16 augusti!! 

  
Hälsningar Catarina Örtengren, Förbundchef 
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