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Två nya insatser och fler lotsar till FINSAM-team! 
Samordningsförbundets styrelse har fattat beslut om två nya 
insatser och fler lotsar till hösten.

• Stockholmare med beroendeproblematik kommer er-
bjudas stöd genom metoden IPS – individual placement 
and support att finna, få och behålla ett arbete. Projek-
tet kommer genomföras i Rinkeby-Kista, Södermalm 
och Enheten för hemlösa. Förbundet finansierar redan 
insatsen Integrering av IPS i psykosvården som går läsa 
mer om här.

• Arbetsmarknadsförvaltningen, IntroStockholm och 
Transkulturellt centrum vill fördjupa samverkan kring 
målgruppen nyanlända för att tidigt upptäcka even-
tuell ohälsa, erbjuda  rätt stöd och därmed påskynda 
individens etablering på arbetsmarknaden. Förbundet 
ska finansiera en hälsoutbildare som tillsammans med 
personalen på Welcome House arbetar med målgrup-
pen och etablerar en hållbar samverkansstruktur mellan 
organisationerna. 

 

Förbundet ska finansiera en till lots! Denna lotsfunktion ska 
arbeta med case management-liknande uppdrag genom 
FINSAM-team. Case management har varit en framgångsrik 
metod att ge ett omfattande stöd för individer  i ESF-projek-
ten MIA och MIA Vidare. Läs mer om FINSAM-team. 

Dessa insatser startar i september, mer information kommer 
finnas på Samordningsförbundets hemsida.

Trevlig sommar!

Samordningsförbundets medverkan på Järvaveckan 2022
Samordningsförbundet hade en monter i Stockholms stads stora tält 
under hela perioden på Järvaveckan där alla kunde träffa förbundets 
medarbetare, ställa frågor och få information om förbundets verksamhet. 

Förbundet hade också en kunskapsdialog i ett av seminarietälten där Effi 
Iliou, Jonas Andersson och Per Axelsson, arbetsspecialister inom insat-
sen Integrering av IPS i psykosvården berättade om projektets upplägg, 
resultat av arbetet med IPS-metoden integrerat på psykosmottagningar 
samt om hur de bygger en fungerande samverkan.
 

Läs om Patrik som fått fast jobb genom sitt deltagande i projektet i SvD-
bilagan om Järvaveckan på sidorna 12 - 13, via länken här. 

Jonna Millroth berättade om Rehabiliteringsbanan som är en strukturell 
insats i syfte att stärka samverkan kring vuxna individer som tillhör mål-
grupp som saknar sjukpenninggrundande inkomst och som är i behov 
av samordnad rehabilitering från flera aktörer.

Save the Date 
Kunskapsdialog den 16 sep 
kl 08.30 - 11.00 om evidens-
baserad och högspecialiserad 
bedömning och rehabilitering för 
patienter med långvarig smärta.

Ny anmälan till Aktivitetsplatsen
Personal från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Stockholms stad 
och hälso- och sjukvården som har avtal med Region Stockholm kan 
anmäla deltagare till Aktivitetsplatsen. Anmälan görs numera direkt på för-
bundets hemsida. Läs mer information om anmälan till Aktivitetsplatsen.

Digitalt stöd på 
arbetsträningen 
Planering pågår att samord-
ningsförbundets leverantörer 
av arbetsträningsplatser ska 
använda Myli i arbetet med att 
stötta deltagaren. Myli är ett 
digitalt stöd för att öka deltaga-
rens egenmakt. Alla leverantörer 
kommer att bjudas in till möte:
 

måndag den 5 september 
kl 13.30-15.30 fysiskt eller 
onsdagen den 7 september 
kl 15.00-16.30 digitalt.
 

Läs mer här: 
Digitalt stöd för egenmakt.

Förstärkt kontaktväg till Arbetsförmedlingen 
Förbundets styrelse har beslutat om insatsen Förstärkt kontaktväg till Ar-
betsförmedlingen. Från och med juni ingår inte att besvara individärenden i 
insatsen. Förslag på hur Arbetsförmedlingen ska bemöta behovet av frågor i 
individärenden pågår och mer information kommer efter sommaren. Malin 
Hammar från Arbetsförmedlingen ska istället leda kommunikationssats-
ningen i samarbete med Jobbtorg, stadsdelsförvaltningarna och förbundet. 
Syftet är att öka kunskapen om Arbetsförmedlingens olika kontaktvägar och 
stödet till våra målgrupper, till exempel vad som kan samplaneras och om 
de olika anställningsstöden. Läs mer om insatsen här.

https://samordningstockholm.se/insatser/integrering-av-ips-i-psykosvarden/
https://samordningstockholm.se/insatser/finsam-team/ 
https://samordningstockholm.se/
https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2022/05/SvD-bilaga_Ja%CC%88rvaveckan_0529_web.pdf
https://samordningstockholm.se/insatser/aktivitetsplatsen/
https://samordningstockholm.se/insatser/digitalt-stod-for-okad-egenmakt/
https://samordningstockholm.se/forstarkt-kontaktvag-till-arbetsformedlingen/

