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Samordningsförbundet har till uppgift att stödja samverkan kring personer som
är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Det kan t.ex. handla om personer
med långvarig ohälsa och arbetslöshet som behöver samordnat stöd för att kunna förbättra
sin hälsa och sin förmåga till arbete och/eller studier.

Välkomna till
frukostseminarium!
Kaffe och smörgås från kl. 07.45.
Programmet startar sedan kl. 08.15.
• 24 april (Folkes Huddinge)
Vägen till lyckade relationer börjar
med ett gott bemötande.
Program
• 4 juni (Huddinge Konferens)
Arbetsförmedlingens uppdrag och
organisation
Anmäl deltagande till
stefan.theorell@huddinge.se

Digitala insatskatalogen
I januari lanserades insatskatalogen
som ska underlätta
arbetet med att finna
rätt insatser till rätt
person.
Länk till katalogen
Har du frågor om insatskatalogen, vill
veta mer eller tipsa oss om insatser
som bör finnas med? Eller vill du ha en
skräddarsydd informationsinsats på
din arbetsplats? Kontakta då vår
lokala projektledare.
Elisabeth Afram-Södertröm

Tack Slussen!
Insatsen Slussen avslutades den sista
mars 2018. Vi tackar alla medarbetare
på Slussen som bidragit till att
utveckla ett samordnat stöd för unga
personer som varken arbetar eller
studerar. Genom er har över 400 unga
fått ett arbete eller börjat studera!

MIA-projektet samarbetar
med Arbetsintegrerande
Sociala Företag (ASF)
MIA-projektet har nu möjlighet att
köpa arbetsträningsplatser hos ett
antal lokala Arbetsintegrerande
Sociala Företag. De företag som
upphandlats är Hela Människan, Yalla
Vårby, Stadsmissionen, Bpf Second
Hand samt TP Consulting.
Upphandlingen av ASF-platser gör det
möjligt för deltagare i MIA att hitta
nya vägar ut på arbetsmarknaden.
Läs mer om MIA-projektet

Nytt projekt utvecklar
Supported Education
I april startade ett projekt som syftar
till att stärka samverkan för att ge
personer med låg utbildningsnivå
möjlighet till studie- och yrkesvägledning samt stöd enligt metoden
Supported Education.
Projektet erbjuder individanpassat
stöd i att söka studier, stöd i
upprätthållandet av studier till dess
att utbildningsmålet är uppnått och
steg mot arbetsmarknaden kan tas.
Vill du veta mer? Kontakta
projektledare Andreas Hård
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Summering av 2018 - ett
händelserikt år
Förra året finansierade förbundet tio
insatser där såväl metodutvecklingsprojekt som mer långsiktiga
samverkansinsatser har ingått. Totalt
har insatserna nått ut till drygt 600
deltagare. Av de ca 300 personer som
avslutade en arbetslivsinriktad insats
nådde 39 procent målet att börja
arbeta eller studera.
Förbundets frukostmöten lockade ca
760 besökare och visar på ett behov
att få ökad kunskap om frågor som
berör arbetslivsinriktad rehabilitering
och myndigheternas uppdrag och roll.
Läs mer om verksamhet och resultat:
Årsredovisning 2018

Utvärdering av
Ungdomsprojektet i Salem
Ungdomsprojektet i Salem (Upis) och
Möjliggörarna har utvärderats i en
följeforskningsstudie genomförd av
APOU. De rapporter som nu
presenterats sammanfattar resultatet
av det arbete som följeforskarna gjort.
Utvärderarna framhåller att
Möjliggörarna på kort tid lyckats
utveckla relevanta arbetsmetoder för
att arbeta uppsökande och att Upis är
ett mycket lyckat projekt. ”(…) det har
varit bra för deltagarna, lönsamt ur
ekonomiska aspekter och det har
skapat utmärkta förutsättningar för ett
vidare utvecklingsarbete inom
området.”
Utvärderingsrapport Upis
Utvärderingsrapport Möjliggörarna

Bättre rehabilitering för
personer som saknar SGI
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
har tillsammans med Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassan enats om en
viljeinriktning kring samarbete för att
säkerställa möjligheten till rehabilitering
för personer som saknar SGI och har
nedsatt arbetsförmåga på grund av
sjukdom.
Läs mer

Samordningsförbund skapar
kvalitet och hållbarhet
Nationella Nätverket för
Samordningsförbund (NNS)
har tagit fram en skrift som
ger exempel på det omfattande välfärdsarbete som bedrivs av våra myndigheter
men som inte uppmärksammas tillräckligt. De verksamheter som beskrivs
har alla sin utgångspunkt i våra invånares
behov och vad som är bra för samhället.
Gemensamt för insatserna är att de sker i
samverkan mellan myndigheter och med
stöd av Samordningsförbund.
Ladda ner skriften

Informationsfilm om
studiestartsstöd
Försäkringskassan får ofta frågor från
skolpersonal om vilket stöd som finns för
elever som behöver lite längre tid på sig
att bli klara med sin skolgång. För att
möta informationsbehovet har
Försäkringskassan tagit fram en film om
aktivitetsersättning vid förlängd skolgång.
På Försäkringskassans webbplats finns
även information om vad som händer när
en elev med förlängd skolgång börjar bli
klar med sin utbildning.
Läs mer på fk.se/forlangdskolgang
Direktlänk till filmen
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