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HOPPET och Resursteamen fortsätter 2022  
Samordningsförbundets styrelse beslutade om budget- och verksamhetsplan för kommande år vid årets sista 
möte 25:e november. Några viktiga beslut: 

 
Samordningsförbundet fortsätter att finansiera båda insatserna HOPPET och 
Resursteamen trots att medfinansieringen från Europeiska Socialfonden tar slut 
under året. Insatserna behövs för målgrupper som inte kan få stöd inom ordinarie 
verksamheter. Det handlar om personer som varit länge sjuka, arbetslösa och har 
olika former av arbetshinder. De behöver samlat stöd från flera myndigheter för 
att börja arbeta eller studera. Under 2022 intensifieras arbetet med 
implementering av insatserna.  
 
Förbundet och dess medlemmar kommer att arbeta aktivt utifrån den nya 
strategin för en hållbar etablering i arbete och studier. Den blir vägledande både i 
det strategiska och operativa arbetet med alla aktörer och samarbetspartners. Det 
handlar bland annat om nära samverkan med arbetsgivare och ideella 
organisationer.  

 
Medarbetare fortsätter att ställa frågor om våld till alla deltagare. Syftet är att upptäcka och stoppa våldet i nära 
relationer.  
 
Verksamhetsplanen i sin helhet kan läsas här. 

 
 

Samordningsförbundet deltog i näringslivsforum  
Den 25 november arrangerade Sollentuna kommun ett näringslivsevent för att bland annat informera om olika 
stöd för företagare. Samordningsförbundet deltog genom att förbundschen Kipa Poikolainen och projektledarna 
Tina Claesson och Kristina Rahbari berättade om förbundet och 
insatserna.  
 
På programmet fanns även information från Arbetsförmedlingen, 
Almi Stockholm, NyföretagarCentrum Sollentuna/Väsby, 
Coompanion Roslagen & Norrort, Etableringslyftet och Sollentuna 
kommun. Nya kontakter knöts under dagen och samverkansmöten 
bokades in. Ett konkret exempel är att Nyföretagarcentrum 
kommer att träffa deltagare på HOPPET och berätta om hur det går till att starta ett eget företag.  
 
 

Tack för god samverkan – tillsammans gör vi skillnad 
Ett stort tack för god samverkan alla medarbetare, chefer, politiker och övriga aktörer - tillsammans gör vi 
skillnad! 
 
 

Samordningsförbundet önskar alla God Jul 
och Gott Nytt År! 

http://www.finsamsuvs.se/
http://www.finsamsuvs.se/
http://www.finsamsuvs.se/
https://files.builder.misssite.com/f3/94/f394c9a8-bfd6-46de-a58d-95314dcbd632.pdf

