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Lyckad Finsam-vecka med jämställdhet i fokus  

Samordningsförbunden i norra delar av Stockholms län har för första gången arrangerat en hel aktivitetsvecka tillsammans. 
Det var en vecka fylld med spännande och uppskattade föreläsningar. Tisdagen 15/10 startade veckan i Sollentuna med 

exempel och inspiration från Sundbyberg stads jämställdhetsarbete och MIA-
projektets erfarenheter av inkludering. På onsdagen arrangerades ett möte i Täby 
om diskriminering och ett annat i Sundbyberg om konkret arbeta mot våld i nära 
relationer. På fredagen arrangerades ett möte i Stockholm där erfarenheter från 
två projekt berättade om hur de konkret arbetat med jämställdhet. 
 
På torsdagen välkomnade vårt samordningsförbund ett 80-tal nyfikna personer 
till frukostmötet som handlade om jämställd etablering. Deltagare och 
medarbetare från ESF-projektet Etableringslyftet gjorde en tankeväckande och 
inspirerande presentation. Under mötet lanserades även webbverktyget 
Insatskatalogen – ett sökverktyg för både medarbetare hos våra myndigheter och 
enskilda medborgare.  

Goda resultat för Resursteamen 

Nyligen presenterades en utvärdering av Samordningsförbundets insats Resursteamen. Utvärderingen är en kollegial utvärdering 
och genomförd av förbundschefen för Samordningsförbundet Sundbyberg stad. Utvärderingen visar att Resursteamen har gett 
goda resultat. Insatsen gör rätt saker och träffar rätt målgrupp och utifrån resurstillgång. Insatsen har individen i fokus. 
 
Resursteamen startade i oktober 2018. Sedan dess har 142 personer blivit remitterade till Resursteamen av medlemsparternas 
medarbetare. 75 av dessa har blivit inskrivna i insatsen. 12 personer av de 34 som skrivits ut har kommit ut i arbete.  
 
Medarbetare och chefer från alla medlemsparter har uttryckt att Resursteamen behövs. Alla inblandade önskar att teamens arbete 
får utvecklas och bestå.  
 

Nästa frukostmöte den 12/11:  
Resultat från arbetet med sjukskrivna utan sjukpenning  
Projektet SAMRE (Samordnad rehabilitering för sjukskrivna utan sjukpenning) har pågått i två år. Nu är det dags att berätta 
om de resultat och erfarenheter som projektet lett till. Som ett resultat av projektet har en lokal skriftlig överenskommelse 
tagits fram. Den är unik i sitt slag då alla Samordningsförbundets medlemsparter deltar. Medverkar gör SAMRE:s 
projektgrupp samt utvärderaren Josefin Sandström från Ramböll Management Consulting. Josefin reflekterar kring 
implementeringen av projektet: Kan projektets resultat bli ordinarie verksamhet?  
 
Kom och lyssna och dra nytta av lärdomar från projektet och de arbetsverktyg man tagit fram!  
 
Datum: 12 november 2019 
Tid: Frukost serveras 8.00-8.30. Mötet pågår fram till 10.30 
Plats: Sollentuna kommunhus, Sollentunasalen på plan 13 
Anmälan: Senast 5 november till Roger Sjöberg, roger.sjoberg@sollentuna.se.  
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