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Resursteamen och Hoppet fortsätter 2023 
Samordningsförbundets styrelse har fastställt budget och verksamhetsplan för kommande år. Det som gett 
resultat och fungerat bra implementeras delvis och andra delar fortsätter Samordningsförbundet att finansiera.  
 

Förbundschefen Kipa Poikolainen beskriver budgeten så här: 
Resursteamen implementeras och Hoppet fortsätter att 
finansieras av Samordningsförbundet. Förbundet kommer även 
att finansiera två resurser med Supported Employment (SE) och 
Case Management (CM) kompetens samt arbetsträningsplatser.  
 
Under 2023 kommer Samordningsförbundet dessutom att arbeta 
vidare med annat som förbättrar samverkan. 

 

• Strategiskt arbete med unga som varken arbetar och studerar (UVAS) 

• Dialog med näringsliv och civilsamhälle, genom förverkligande av strategin för hållbar etablering i arbete 
och studier samt genom IOP med Skoopi Stockholm och lokala arbetsintegrerade sociala företag 

• Webbinarier, frukostmöten, utbildningar och workshops 

• Förvaltning av SAMRE överenskommelsen  

• Insatskatalogen som blir en del av välfärdsguiden 
 
Läs budget- och verksamhetsplan i sin helhet på denna länk 
 
 

Europeiska Socialfonden ger stöd till 

samordningsförbunden 
ESF beviljar samordningsförbundens gemensamma ansökan om medel till arbete att motverka 
långtidsarbetslöshet och ekonomiskt utsatthet. Sju av Stockholms läns samordningsförbund kommer att 
tillsammans fortsätta att utveckla det strategiska arbetet för personer med behov av samordnat stöd. Arbetet 
bygger på de goda erfarenheterna från de tidigare projekten och evidensbaserade metoder.  
 
Lokalt i vårt delprojekt kommer vi att utöka det personcentrerade stödet genom Case Manager, Supported 
Employment handledare och arbetsträningsplatserna. Vi kommer därmed att inom kort lägga ut en 
intresseanmälan till de tillkommande tjänsterna på vår hemsida. Medfinansieringen från ESF skapar större 
möjligheter för samordningsförbunden att stödja människor till egen försörjning.  
 

Tack för god samverkan – tillsammans gör vi skillnad 
Ett stort tack för god samverkan alla medarbetare, chefer, politiker och övriga 
aktörer - tillsammans gör vi skillnad! Vi vill redan nu tipsa om att 
Samordningsförbundet genomför ett frukostmöte i Sollentunas nyrenoverade 
kommunhus den 21 mars kl 8.45 (frukost från 8.00). Alla insatser presenteras! 
 
 

Samordningsförbundet önskar alla  
God Jul och Gott Nytt År! 
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