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NYHETSBREV 3 - 2020 
 
Välkommen tillbaka och hoppas du haft en fin 
sommar. Förbundet är nu åter igång med 
verksamhet och vi fortsätter att arbeta mer 
digitalt än IRL utifrån de Coronariktlinjer som 
fortfarande finns. 
 
www.samsund.se/aktuellt 
På hemsidan har vi lagt in information från 
Uppdrag Psykisk hälsa om vart du kan vända dig 
om du eller någon i din närhet mår dåligt, utsätts 
för våld eller på annat sätt är i behov av stöd och 
hjälp.  
 
På hemsidan hittar du också information om 
olika seminarier och föreläsningar som aktörer 
genomför digitalt. Enkelt och lätt att delta i 
utifrån att du anmäler dig på deras hemsidor. 
 
Många i vår målgrupp upplever ett digitalt 
utanförskap och vi försöker kartlägga det genom 
att ställa frågor om upplevd tillgänglighet och 
digital kunskap till alla deltagare i MIA Vidare 
projektet. 
 
www.samsund.se läs mer under flik aktuellt 
 

 
ESF projekt MIA Vidare 
 
Delprojekt Sundbyberg - Upplands 
Bro Kommun 
Planerad start av Upplands Bros deltagande i det 
regionala ESF Projekt MIA Vidare är satt till 1 
september med planerad invigning 17 

september.  Save the date! Mer info kommer! 
 
Upplands Bro kommer att arbeta med ca 60 
deltagare i behov av samordnat och utökat stöd 
genom metoden Case Management. 7 frågor om 
våld, digital kunskap och jämställdhet, icke-
diskriminering och tillgänglighet är ingående 
delar i projektet som avslutas 30 september 
2022. 
 
Delprojekt Sundbyberg – 
Samordningsförbundet Sundbyberg 
1 augusti startade vår nya projektmedarbetare 
Faisal Lugh. Han arbetar med deltagare genom 
metoden Supported employment och med 
uppdraget ”Näringslivsutvecklare CSR” 
(civilsamhälles- och företagsutvecklare inom 
Corporate Social Responsability). Faisal är 
anställd av Arbetsförmedlingen och har uppdrag 
i projektet på 50%.  
 

 
(Faisal - Näringslivsutvecklare CSR och Åsa – 
delprojektledare, case manager/lots, team) 
 

Sökes! 
Finsamteammedlem från 
Sundbyberg stad  
Sundbybergs stads teammedlem kommer under 
september att sluta sitt uppdrag hos oss. 
Om du arbetar på Social- och 
arbetsmarknadsförvaltningen på Sundbybergs 

http://www.samsund.se/aktuellt
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stad med för uppdraget relevanta 
arbetsuppgifter och är intresserad av att vara en 
del av det myndighetsgemensamma teamet, tag 
kontakt med din närmsta chef och berätta om 
ditt intresse.  
 
Som teammedlem deltar du i teamet med din 
kunskap och erfarenhet från din organisation. 
Teamet kartlägger och tar tillsammans med 
individen fram en handlingsplan för fortsatt 
progression mot egen försörjning. Syftet är att 
använda myndigheternas gemensamma 
verktygslåda på ett för individen bästa sätt och 
för individens möjlighet till egenmakt. Du är 
också kunskapsbärare av frågor kring 
myndighetsgemensam samverkan tillbaka till din 
organisation. Teamets arbete utvecklas över tid 
och din kompetens, samarbetsförmåga och vilja 
till lärande och utveckling blir därför viktiga 
komponenter i detta arbete. 
Du kommer fortsatt vara anställd av 
Sundbybergs stad men utlånas till förbundet och 
projekt MIA Vidare på 25% på uppdraget som 
Finsamteammedlem. Styrgruppen för teamet 
kommer att utse den person som anses mest 
lämplig för uppdraget. Detta efter att 
möjligheten att låna ut medarbetaren godkänts 
av ansvarig chef. 

 
För mer information om uppdraget kontakta 
nuvarande teammedlem: Charles Koroma 
 eller delprojektledare: Åsa Holmstedter 
 
Senast 5 september behöver du ha lämnat din 
intresseanmälan till din närmsta chef.  

 
Sökes! 
Administratör  
Vi söker en administratör till förbundet och 
projektet på 25% från 1 oktober. Uppdraget är 
innebär att: 
 * Kontrollera projektmedarbetare- och 
deltagarredovisningar  

* Utveckla administrativa rutiner  
* Koll på deadlines o hålla delprojektet 
uppdaterat på administrativa nyheter och 
rutiner. 
* Stöd till Upplands Bros administratör  
* Vid behov och kunskap uppdatera 
informationsmaterial ex hemsidan, nyhetsbrev 
etc i samråd med huvudprojektets 
kommunikatör. 
* Föra in statistik i uppföljningssystem 
För den som vill finns möjlighet till egna initiativ 
och ansvarsområden inom projekt-
administration. 
 
Vi ser gärna att du är van att använda office-
programmen, är självgående och strukturerad, 
då du lägger upp din tid och arbete under eget 
ansvar. Du har lätt för att samverka och 
samarbeta med andra och har du erfarenhet av 
kommunikation och hemsideuppdatering är det 
ett plus men inget krav. 
 
Du är fortsatt anställd av din organisation och 
utlånad till förbundet på 25%. 
 
För mer information kontakta: Förbundschef 
Catarina Örtengren, 070-087 69 69 
 
Senast 10 september behöver du ha lämnat din 
intresseanmälan till din närmsta chef 
 
Önskar er en fortsatt skön 
sensommar och strålande höst! 
 

 
 //Catarina Örtengren, Förbundschef 


