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NYHETSBREV 2 - 2021 
 
Sensommar och hösten i antågande. Många 
plockar svamp och börjar tända ljus nu när kvällen 
och mörkret kommer tidigare.  
 
Själv gör jag mina sista arbetsveckor som 
förbundschef i Samordningsförbundet 
Sundbybergs stad (Samsund).  
Den 27 september börjar jag som 
Förbundssamordnare/förbundschef i 
Samordningsförbundet Västerås. Jag hoppas vi ses 
och hörs vidare i Finsamsammanhang. 
 

 
 
Ny förbundschef  
Jag är glad att få meddela att Annica Falk är 
förbundets nya förbundschef och kommer att 
starta sin anställning i mitten av november. 
Annicas nuvarande anställning är på 
Samordningsförbundet Östra Södertörn som 
projektchef och jag är övertygad om att hon 
kommer att göra ett fantastiskt bra jobb i 
Samsund. Annica kommer presentera sig mer i 
nästa nyhetsbrev men stort och hjärtligt 
välkommen till Samsund!! 

 

 
(Annica Falk, ny förbundschef Samsund) 

ESF projekt MIA Vidare 
Delprojekt Sundbyberg 
Inom MIA Vidare delprojekt Sundbyberg (med 
projekten Sundbybergs stad och Upplands Bro 
kommun) har vi insatserna Myndighets-
gemensamt team, Case Managers och Supported 
Employment-handläggare för att stötta deltagarna 
att ta steg närmare egen försörjning.  
 
Det myndighetsgemensamma teamet har under 
våren utvärderats av projektägaren vilken visar att 
det är en mycket viktig insats för deltagarna. De 
återfår förtroendet för myndigheterna, de 
upplever att det finns möjlighet att påverka sin 
egen situation, att bli lyssnad på osv.  
 
Mycket fin läsning och naturligtvis bekräftar det 
bara bilden av fantastiska medarbetare inom MIA 
Vidare. 
Läs rapporten på www.samsund.se 
 
 

 
 
 
Efterlysning - ny teammedlem 
från Sundbybergs stad  
Adrian har gått vidare i egen myndighet, dvs 
Sundbybergs stad och vi söker fortfarande hans 
efterträdare till att representera staden i det 
myndighetsgemensamma teamet. Är du 
intresserad och idag arbetar inom Sundbybergs 
stad kan du vara aktuell för uppdraget.  
Kontakta stadens beredningsgrupps-
representanter: Karin Sellin, Haza Abdomajid 
eller Annalotta Skarp för att veta mer. 

http://www.samsund.se/
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Psykisk hälsa 
En kortfilm om Rafiq som fått hjälp av ett 
samordningsförbund för att komma vidare i sin 
arbetslivsinriktade rehabilitering finns släppt på 
sociala medier som banner. Även bilagan från 
Aftonbladet hittar du på hemsidan.  
Se film och bilaga på vår hemsida: 
www.samsund.se 
 
 

 
 

 
Månad fri från våld i november 
Flera webbinarier är klara och ett program 
kommer snart att släppas. Vi kommer även i år att 
genomföra föreläsningarna digitalt pga pandemin. 
Månaden startar med demokratidagen 8 
november kl 13-16. 
Se mer info på www.finsamstockholmslan.se 
 
 

 
 
 

 
Sveriges demokrati 100 år - åtagande 
Samsund skriver under  

 
 
I år är det 100 år sedan både män och kvinnor för 
första gången fick rösta i val till riksdagen. För att 
uppmärksamma det demokratiska styrelseskicket 
och stärka demokratin för framtiden genomför 
regeringen en nationell satsning och har gett flera 
myndigheter i uppdrag att genomföra aktiviteter 
och insatser. Samordningsförbundet Sundbyberg 
tillsammans med flera förbund i Stockholm deltar i 
åtagandet och skrivit under att vi verkar för en 
stark demokrati och ett Sverige fritt från 
diskriminering. 
Läs mer på vår hemsida: www.samsund.se 
 
Säger stort tack från mig och glöm 
inte ..…. 
 
”Samverkan är inte ett tillstånd som går att 
uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt 
levande process som varje dag måste 
erövras, etableras och ständigt 
underhållas” (SOU 2000:114) 

  

 
  
Hälsningar Catarina Örtengren, Förbundchef 
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