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Maria Fälth ny ordförande för Samordningsförbundet 
På årets första styrelsemöte den 4 februari tog Upplands Väsby kommun över ordförandeskapet för förbundet. 
Ny ordförande är Maria Fälth (KD) som även är ordförande för socialnämnden i Upplands Väsby. Till ny vice 
ordförande valdes Henrik Thureson (L) från Sollentuna kommun. 

 
Maria Fälth ser så här på det kommande året: ”Styrelsen ser fram emot detta år som vi 
hoppas och tror blir ett år där vi tar med oss de erfarenheter vi har gjort under 
pandemiåret. Vi har fått, väldigt snabbt, använda oss av andra och förändrade 
arbetsmetoder. De kan rätt använda förenkla kontakterna mellan oss som är engagerade i 
vårt Samordningsförbund och alla de personer i olika livssituationer vi möter i vår 
gemensamma vardag. Jag som ordförande ser med stor tillförsikt fram emot allt vad vi 
kan betyda för de vi är till för och ska arbeta med.” 
 
Styrelsen består av totalt tolv personer varav sex är ordinarie ledamöter och sex är 

ersättare. Varje medlemspart är representerad: Mattias Askerson (M) Sigtuna kommun, Sonia Lunnegård (KD), 
Region Stockholm, Elisabeth Leo Ransed Försäkringskassan samt Åsa Rundlöf Arbetsförmedlingen är övriga 
ordinarie ledamöter. Ersättare är Malik Siyan (S) Sollentuna kommun, Ibrahim Abdallah (S) Upplands Väsby 
kommun, Johan Bergsten (S) Sigtuna Kommun, Ali Kashefi (S) Region Stockholm, Lena Åkerstedt-Aleksic 
Försäkringskassan samt Christer Rindensbacher Arbetsförmedlingen.  

 

Stor kännedom om Samordningsförbundet 
Samordningsförbundet genomförde nyligen en enkät riktad 
till medarbetarna hos medlemsparterna. Syftet var att 
undersöka hur väl känd Samordningsförbundet är och hur 
medarbetare får information om förbundets insatser.   
 
Enkätundersökningen visade att över 60 procent av 
medarbetarna känner till Samordningsförbundet mycket väl 
eller väl. De flesta fick kännedom om förbundet via sina 
kollegor. Över 70 procent av de svarande anser att 
förbundets verksamhet i hög eller viss grad är till nytta för 
individer i behov av samordnat stöd. 
 
Samordningsförbundet tackar alla som svarat. Nu kommer 
svaren att analyseras vidare och användas utvecklingen av 
förbundets verksamhet. 
 

Nya arbetsträningsplatser hos sociala företag  
Samordningsförbundet har nyligen avslutat en direktupphandling om arbetsträningsplatser för de projekt och 
insatser som finansieras av förbundet. Upphandlingen leder till att fyra olika arbetsintegrerande sociala företag 

(ASF) nu får en möjlighet att erbjuda stöd för deltagare i MIA Vidare och 
Rätt stöd för mig!  
 
De aktuella ASF är: Värmekällan i Väsby, Second Hand Märsta, GGG 
Allservice och M29 Företagscenter som även har företaget Livskraft som 
underleverantör. Alla dessa företag har tillsammans en bredd och 
kompetens som är viktig för uppdraget. Läs mer om företagen i den 
nyligen producerade foldern. 
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