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Verksamheten bygger vidare på det som fungerar  

Samordningsförbundets styrelse fastställde i slutet av november budget och verksamhetsplan för kommande år. I den anges 
hur Samordningsförbundets verksamhet ska utvecklas. Kortfattat bygger vi vidare på det 
som fungerat bra.  
 
I verksamhetsplanen framgår att Resursteamen och HOPPET fortsätter sitt arbete. 
Båda insatserna kommer att gå in i varsitt projekt med finansiering delvis av Europeiska 
Socialfonden (ESF). Projektet SAMRE avslutas då projekttiden tagit slut och går över 
till implementering utifrån den överenskommelse som medlemsparterna enats om. 
 
I övrigt kommer information om arbetsintegrerande sociala företag fortsätta med 

inriktningen kontaktskapande mellan myndigheter och näringslivet. Dialog med näringsliv och civilsamhälle, frukostmöten, 
seminarier, workshops mm fortsätter att utvecklas. Arbetet med att sprida Insatskatalogen fortsätter 
 

Grönt ljus för MIA-vidare 

I början av december kom det efterlängtade beskedet om att den ansökan som förbundet gjort tillsammans med övriga 
samordningsförbund i Stockholms län, MIA-vidare beviljats. Projektet bygger vidare på det 
framgångsrika projektet MIA, Mobilisering i arbete, som sex av åtta 
förbund i Stockholms län drivit. De två förbund som inte deltagit var 
Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna samt Sundbyberg som bildats efter 
MIA-projektet startades. Projekttiden är från juni 2020-december 2022. 
 
Samordningsförbundet kommer gå in med vår insats Resursteamen som medfinansiering. Genom deltagandet i MIA-Vidare 
får vi mer resurser till insatsen och möjlighet att ta del av kunskap som byggts upp av de andra förbunden.  
 

 
Datumen klara för vårens frukostmöten 
Det första frukostmötet 2020 är bokat till den 5 februari. Vi ska denna gång vara i lokalen Abba i Messingen i Upplands 
Väsby. Temat på mötet blir brukarinflytande med goda exempel från bland annat socialtjänsten i Sollentuna och Upplands 
Väsby kommuner. Anmälan till roger.sjoberg@sollentuna.se senast den 29 januari eller via länk 
 
Det andra frukostmötet blir ett eftermiddagsmöte den 19 mars kl. 15.30 i Messingen i Upplands Väsby. Temat denna gång 
är Arbetsintegrerade sociala företag.  
 
Det tredje frukostmötet äger rum den 21 april kl. 8.30. Temat denna gång blir ”Vad händer med Arbetsförmedlingen?” 
 
 

 Förbundet önskar God Jul & Gott Nytt År!  
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