NYHETSBREV 4 - 2020
Välkommen till förbundets fjärde och sista
nyhetsbrev för i år. Vi närmar oss jul och nytt år
med stormsteg och efter en intensiv men
annorlunda höst kommer kansliet ta några
dagars julledigt och vänta på tomten. Förutom
information om vad som hänt under 2020 och
vad som planeras för 2021 vill jag även önska alla
en riktigt God Jul och Gott Nytt År!

Invigning projekt Upplands Bro
Kommun
17 september genomfördes en festlig invigning
av Upplands Bro Kommuns delaktighet i
projektet. Kommunalråd, Ida Texell uttryckte
glädje över att få vara del av viktigt arbete med
deltagare i behov av samordning mellan
myndigheter och del av regional samverkansutveckling. – ”En mänsklig rättighet att alla ska få
stöd och hjälp utifrån sina förutsättningar”.
Medarbetarna hälsas varmt välkomna till
delprojekt Sundbyberg.

ESF projekt MIA Vidare,
Delprojekt Sundbyberg
Delprojektet är nu i full gång med två projekt
under sina vingar; Upplands Bro Kommun och
Sundbyberg. Båda projekten arbetar med
individstöd utifrån metoder som Supported
employment, Case Management och med
myndighetsgemensamt team. Totalt ska ca 100
personer, i behov av samverkande arbetslivsinriktad rehabilitering, där man prövat allt i
ordinarie organisationer, genom stöttning och
egenmakt få möjlighet till stegförflyttningar mot
egen försörjning genom arbete eller studier.

(Några av medarbetarna i projekt Upplands Bro
Kommun)

Ny teammedlem i projekt
Sundbyberg
I november hälsades Adrian Malm varmt
välkommen som medlem i det
myndighetsgemensamma teamet. Adrian är
Sundbybergs stads representant och arbetar på
social- och arbetsmarknadsförvaltningen,
avdelningen för beroende och socialpsykiatri.

Ny teammedlem i projekt
Upplands Bro Kommun
I november hälsades också Anneli Aggeröd
varmt välkommen till MIA Vidare. Anneli är
medlem i det myndighetsgemensamma teamet i
Upplands Bro Kommun och representerar
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Försäkringskassan.

Ny administratör
Kansliet har fått en administratör och hon heter
Jenny Jakobsson. Jenny jobbar som
administratör i MIA Vidare, med insatskatalogen
för Roslagen och Sundbyberg samt med
administrativa arbetsuppgifter på kansliet.
Varmt välkommen Jenny, som är utlånad från
Försäkringskassan.

(Jenny Jakobsson, administratör Samsund)

Höstens webbinarier
Samsund har som många andra fått ställa om till
digitala fora för att kunna fortsätta leverera
verksamhet på hög nivå. Det har varit en
utmaning att hitta gemensamma plattformar, att
få teknik att fungera osv men vi har också sett
att fler har haft möjlighet att ta del av det vi gör
då tillgängligheten ökat. Jag ser dock fram emot
att i våren/sommaren kanske kunna erbjuda en
blandning av fysiska och digitala möten. Det ena
utesluter ju inte det andra. I MIA Vidare
kartlägger vi det digitala innan- och
utanförskapet hos deltagarna och vi hoppas
återkomma med mer kunskap om hur det ser ut.

Många var vi som blev klokare och fick stöd i hur
hitta strategier i dagligt arbete. - ”Mycket viktigt
att belysa och ta del av”. ”10 poäng av 10, så bra
reflektioner”! Nästa år kommer vi att
återkomma med liknande föreläsning. Håll utkik!

Månad fri från våld
Genom vårt arbete inom ”Uppdrag om ökad
upptäckt av våld” 2019–2021 Regeringsbeslut
S2019/01517/JÄM” via Nationella Nätverket för
Samordningsförbund (NNS) har vi utifrån
samarbete med relationsvåldssamordnare i
Sundbybergs stad genomfört ”en månad fri från
våld”. Månaden innehöll föreläsningar från
förbundets parter.
Vad gör AF, Relationsvåldsteamet och
Socialtjänsten? Vad görs för arbete inom MIA
Vidare projektet och hur arbetar kvinnojouren
och Stjärnjouren i Sundbyberg?
5 fantastiska föreläsningar med över 200
deltagare samt att vi även kunnat ta del av
Södertäljes 4 webbinarium.
Se mer på vår hemsida www.samsund.se

Föreläsning med Jakob
Carlander – ”Att förstå sin egen
utsatthet – för dig som arbetar i
människovårdande yrken”

En av höstens mest uppskattade föreläsningar
har varit den av Jakob Carlander. Föreläsningens
tema var den utsatthet som kan upplevas i
”människovårdande” yrken.
Samordningsförbundet Sundbybergs stad

Föreläsning med Nina Rung
Tillsammans med 4 andra samordningsförbund,
SUVS, Roslagen, Stockholm och Södertälje,
anordnades en föreläsning med Nina Rung under
månad fri från våld. Nina är kriminolog, debattör
och grundare av ”Huskurage” och starkt
www.samsund.se

engagerad i att stoppa våldet. Ninas budskap
var - ”Civilkurage och att vi ser, agerar och ställer
frågan är så viktigt. Det kan rädda liv!”

hållbart arbetsliv”.

Arbetsförmedlingen arbete med
våld i nära relationer - filmer

Förbundet har även ansökt om och blivit beviljad
medel för att genomföra en förstudie under
2021. –”Förstudien ska undersöka vad som varit
framgångsrikt för målgruppen av rehabiliteringsinsatser. Hur företagens vilja och möjligheter,
med rätt stöd, utifrån kunskap och sammanhållning av samhällets resurser, kan leda till en
tillgänglig och inkluderande arbetsmarknad, där
samhällets resurser nyttjas optimalt och allas
förmågor och behov tas tillvara samtidigt som
arbetsgivare får möjlighet att ta sitt sociala
ansvar. Förstudien ska leda till en eller flera
modeller eller arbetssätt som kan vara aktuella
att prövas i ett kommande ESF Projekt”.

Arbetsförmedlingen har tagit fram en fantastisk
serie av korta filmer om vad olika aktörer har för
uppdrag och vad som redan görs inom området.
Vi har fått möjlighet att dela en länk till filmerna.
Samordningsförbundet finns med i en av
filmerna. Håll till godo!
https://internautbildningar.arbetsformedlingen
.se/okadupptacktavvald/
Verksamhetsplan och budget för
2021
Förbundets verksamhetsplan och budget för
2021 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.
ESF projekt SUNDBAS
Vi är väldigt glada över att ha stöttat
Sundbybergs stad i att skriva projektansökan till
ESF gällande projektet Sundbas som beviljats
medel för projekt under 2021-2023. Förbundet
kommer finansiera delar av projektet samt vara
stödpartner. - ”Projektet kommer att utveckla en
väg till långsiktig hållbar egenförsörjning för
personer med sammansatt problematik som står
mycket långt ifrån arbetsmarknaden och har
fastnat i ett långvarigt bidragsberoende.
Projektet ska utveckla och testa en metod för
arbetsträning och på så sätt stärka deltatagarnas
individuella förmågor och rusta dem för ett mer
Samordningsförbundet Sundbybergs stad

SAMWIN
förstudie inför kommande ESF utlysningar

Frukostmöten/workshops 2021
Under 2021 planerar vi för webbinarier
gemensamt med Stockholm, SUVS och Roslagens
Samordningsförbund. Håll utkik på vår hemsida
och den gemensamma hemsidan
www.samsund.se
www.finsamstockholmslan.se

GOD JUL och GOTT NYTT 2021!!

Hälsningar Catarina Örtengren, Förbundchef
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