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Årets sista dagar närmar sig och vi summerar 
viktiga händelser för förbundet under året.  
 
Nytt förbund från 1 januari 2022 
Det är med stor glädje som vi nu kan hälsa 
Upplands Bro kommun som medlem i 
samordningsförbundet. Det betyder att 
förbundet växer med ännu en kommun som 
kommer att ta del av vår gemensamma 
samverkan. 
 
Sundbas har startat Café Ekbacken 
Det innebär en möjlighet till arbetsuppgifter som 
anpassas efter arbetsförmågan. Det är redan 
fyra personer som blivit anställda i caféet. 
Samtidigt får Ekbackens olika verksamheter sitt 
efterlängtade café. Sundbas delfinansieras av 
Europeiska socialfonden och Sundbybergs stad 
är projektägare. 
 
Erfarenheter från att ställa frågor 
om våld 
Tillsammans med många andra 
samordningsförbund i Sverige har Sundbyberg 
varit en del i regeringsuppdraget Stoppa våldet. 
Idag är det sammanlagt 30 förbund som är 
verksamma inom 120 kommuner som deltar. Här 
berättar Catarina Örtengren om varför 
förbundet är med och systematiskt ställer frågor 
för att upptäcka våld. Se filmen här. 
 
”Det bästa mötet jag varit på.”  
Vår upplevelse är att deltagarna i MIA Vidare 
uppskattar att vi ställer frågor om våld. I MIA 
Vidare Sundbyberg är det sex av tio deltagare 
som svarar att de varit utsatta för våld eller 
utsatt någon för våld. I alla dessa fall har vi 
kunnat hänvisat till hjälp.  
Läs mer om erfarenheter av att ställa dessa 
frågor i MIA Vidare. 
 
 
 
 

Samwin – modell för 
arbetsgivarsamverkan 
Förstudie Samwin har gett förbundet en 
kunskapsöversikt om arbetsgivararbete och innehåller 
en samarbetsmodell som kan användas för kommande 
projekt. Modellen utgår från arbetsgivares 
rekryteringsbehov, och bygger på arbetsgivares egna 
drivkrafter till att bidra till en inkluderande 
arbetsmarknad.  
Läs slutrapporten här. 
 
Verksamhetsplan för 2022 
Styrelsen beslutade i november om budget för 
det kommande året. Inriktningen innebär att 
förbundet fokuserar på de insatser som redan är 
startade. Det betyder att MIA Vidare kommer 
fortsätta hela 2022. Vi ska också arbeta med nya 
gemensamma mål nu när också Upplands Bro 
kommun ingår. Utvidgningen innebär ett 
finansiellt tillskott med 1,2 Mkr.  
Länk till verksamhetsplan 2022. 
 
Vi vill också passa på att tacka alla medarbetare, 
chefer, politiker och samarbetspartners för god 
samverkan under året. Vi ser fram emot att få 
samarbeta kommande år under namnet 
Samordningsförbundet Samsund.  
 
  
Bästa hälsningar  
Annica Falk, förbundchef 

https://www.youtube.com/watch?v=-vpF8uPsGkQ&feature=youtu.be
https://miavidare.se/nyheter/det-fanns-ett-motstand-att-stalla-fragor-om-vald/
https://miavidare.se/nyheter/det-fanns-ett-motstand-att-stalla-fragor-om-vald/
https://samsund.se/resources/PDF_filer/SAMWIN_slutversion.pdf
https://samsund.se/resources/PDF_filer/Verksamhetsplan%20och%20budget%202022.pdf

