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ASF tar ansvar under Coronakrisen 

I dessa tider, när det som vanligen är självklart inte längre fungerar, stimuleras vi att pröva nya arbetssätt för att klara 
utmaningarna.  Det gäller inte minst för de arbetsintegrerande sociala företag (ASF) som hittar nya vägar för att driva 
verksamheten.  
 
Samordningsförbundet samverkar med de arbetsintegrerande sociala företagen via ett IOP (Ideellt offentligt partnerskap) 
med Coompanion Roslagen&Norrort som huvudsaklig motpart. I detta samarbete erbjuds de sociala företagen  digitala 
möten och stöd. Alla företagen fortsätter att ta emot deltagare för arbetsträning.  
  
Flera ASF har ställt om sin verksamhet. Ett exempel på detta är Värmekällan i Upplands Väsby som syr skyddsrockar i plast 
till hemtjänsten i Väsby kommun. Ett annat exempel är GGG för seniorer i Sigtuna som genomfört digital bingo med sina 
medlemmar, kör hemleveranser till äldre som inte kommer till affären samt servar ett 20-tal av sina medlemmar med lunch 
varje dag. 
  
För mer information kontakta Karina Johansson. 

 
 

Vi fortsätter att finnas till för våra deltagare 
Samordningsförbundets insatser behövs mer än någonsin. Vi fortsätter att finansiera insatser för 
personer som behöver samordnat stöd för att komma till egen försörjning. Insatserna genomförs på 
delvis nya sätt. Situationer kräver nya lösningar. Så här gör vi nu: 
 

- HOPPET fortsätter att ta emot både nya och gamla deltagare.  De har en digital en drop-in 
verksamhet för sina deltagare. De erbjuder informations- inskrivnings- och 
kartläggningssamtal digitalt eller via telefon eller under ett walk-and-talk-möte. I sista veckan 
i april genomfördes en uppskattad valborgsfirande utomhus med deltagarna. Om du har 
frågor kontakta samordnare Tina Claesson 

- Resursteamen genomför avstämningar via telefon. Om du har frågor kontakta koordinator 
Maria Anger. 

- Vi uppdaterar vår hemsida återkommande med aktuell information.  

 
 

Samordningsförbundens insatser ger resultat 
Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna (SUVS) är ett av 80 samordningsförbund som finns över hela 
Sverige. Totalt ingår 269 av landets 290 kommuner i ett Samordningsförbund. Tillsammans finansierade 

samordningsförbund under 2019 1 138 insatser. Detta framgår i Försäkringskassans 
samlade rapport till regeringen om samordningsförbundens verksamhet 2019.  
 
Insatserna hade på nationell nivå 31 000 deltagare i individinriktade insatser. Deltagarna 
var 55% kvinnor och 45% män. Generellt sett har deltagarna en låg utbildningsnivå. 37 
procent uppger att de har slutförd gymnasieexamen. Innan insats får 88 procent sin 
försörjning från offentliga medel, där försörjningsstöd är vanligast.  
 
Av de drygt 11 000 individer som på nationell nivå avslutade sin insats gick cirka 31 
procent till arbete eller studier. Vi återkommer om våra lokala resultat längre fram.  
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