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HOPPET med i bilaga om psykisk hälsa 

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna deltog nyligen tillsammans 
med fem andra Samordningsförbund i Stockholms län i en bilaga om psykisk hälsa. 
Bilagan har spridits i både pappersform och digitalt och nått cirka 700 000 personer. Syftet 
med deltagandet var att synliggöra och uppmärksamma samordningsförbunden och dess 
möjligheter att bidra till positiv samhällsutveckling.  
 
I bilagan finns en artikel om en av HOPPET:s deltagare, Jamie. I artikeln berättar Jamie 
om sitt deltagande i HOPPET i Upplands Väsby. Via HOPPET fick Jamie hjälp att hitta 
sin inre motivation och påbörja studier. Läs gärna hela intervjun med Jamie och de övriga 
artiklarna om samordningsförbunden som gör skillnad.  

 

 

Viktigt från styrelsemötet  
Den 22 september genomförde Samordningsförbundets styrelse sitt första möte för hösten. Då behandlades ekonomiska 
rapporten för årets första åtta månader. Viktiga händelser under årets har varit:  

 Förbundet har gått med i två ESF-projekt. 

 Coronapandemin har påverkat verksamhetsåret genom omställning av arbetsmetoder och genom att vissa 
aktiviteter inte kunnat genomföras.  

 Under året har hittills 130 personer deltagit i insatser finansierade av Samordningsförbundet 

 I frukostmöten och webbinarier har cirka 120 personer deltagit 
 
Styrelsen beslutade att Samordningsförbundet  

 Deltar i fortsättningen av en förstudie om metoden Individual Placement and Support (IPS) och socialt 
utfallskontrakt. Fas 2 innebär att Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och RISE  hösten 2020 ska ta fram ett  
beslutsunderlag inför ett eventuellt nationellt projekt.  

 
Ta fram en strategi för samverkan med näringsliv 

 Arbete pågår att ta fram en framtida strategi för samverkan med näringsliv och arbetsintegrerade sociala företag. 
Uppdraget har sin bakgrund i den nya situationen på arbetsmarknaden i de tre kommunerna. Alla tre kommuner 
tillhör de som har störst ökning av arbetslösa i hela landet. En ökad arbetslöshet gör det allt svårare för 
samordningsförbundens målgrupp att få och behålla ett arbete. 

 
 
 

Nästa digitala frukostmöte 21 oktober om 
”Arbetsförmedlingen - nuläge och framtid” 
Nästa webbinarium den 21 oktober kl. 8.30-9.30 har temat  ”Arbetsförmedlingen – nuläge och framtid”. Medverkande är 
Amer Baalbaki, regional samverkanssamordnare i Stockholm och Robert Flognfeldt, verksamhetsanalytiker, Sektionschef 

Christer Rindensbacher kommer att finnas tillgänglig för lokala frågor  
 
Anmäl dig senast fredagen den 16 oktober via denna länk 
 
Webbinariet är ett samarrangemang mellan tre Samordningsförbund i Norra 
Stockholm: Roslagen, Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna och Sundbybergs 
stad.  Välkommen att delta i Samordningsförbundens webbinarium! Lär dig och 
ställ dina frågor!  
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