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Från pandemilösning till ett naturligt arbetssätt 
När coronapandemin slog till i mars 2020 påverkade det även mötesplatsen Hoppet i 
Upplands Väsby. Över dagen tvingades de stänga alla drop in-tider och andra aktiviteter. 
För att fortsätta hålla kolla kontakt med den unga målgrupp som finns på Hoppet 
föreslog deltagare att flytta till plattformen Discord. Tina Claesson och hennes 
medarbetare nappade på förslaget och flyttade lämpliga delar av verksamheten dit. Det 
visade sig under pandemins gång att inte bara var ett sätt att hålla verksamheten igång, 
utan också ett sätt att utveckla verksamheten.  
 
Hoppets samordnare Tina Claesson beskriver det så här: ”Vi valde att utgå från en plattform 
där deltagarna kände sig trygga på- Vi upptäckte snabbt att vi nådde deltagare som ännu inte var redo 
att ta sig till mötesplatsen. Det gav de som är socialt isolerade ett sätt att komma in i gemenskap på egna 
villkor. Allteftersom att vi upptäckt alla möjligheter som fanns så utvecklades arbetet med plattformen 
till ett naturligt arbetssätt som vi fortsätter med”. 
 
Nu när alla restriktioner tagit bort finns Hoppet kvar på Discord och plattformen 
används numer mest för att utveckla deltagarinflytande genom Hoppets inflytanderåd 
samt för att ge samhällsvägledning. 

 
 

Nu kartläggs unga som varken arbetar och studerar  
Under hösten inleder samordningsförbundet ett samarbete med Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällsfrågor (MUCF) gällande målgruppen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS). MUCF har 
erbjudit ett antal samordningsförbund ett liknande samarbete. 
 
Arbetet inleds med tre workshops för chefer hos medlemsparterna som syftar till att kartlägga läget i 
kommunerna. I arbetet ingår även att kartlägga vilka befintliga insatser som finns och vad som saknas. Ett annat 
syfte är att inspirera och stötta parterna för att kunna skapa handlingsplan där alla aktörer deltar.  

 
Kommande webbinarier under hösten 
Under november månad genomför Samordningsförbundet tre webbinarier.  
 
8 november klockan 9-10 ” Arbetsförmedlingen utvecklar sina digitala 
lösningar - ”Hur vet vi behovet utan användaren?” Anmälan: senast den 
2 november via denna länk 
 
17 november klockan 9-10  ”Mitt hjärtas syster” – kvinnors upplevelser 
av krig, tortyr och flykt. Röda korset informerar om sitt arbete Anmälan: 
senast den 11 november via denna länk 
 
29 november klockan 9-10 ”Steg mot försörjning – Samverkan i Sigtuna med individen i centrum”. 
Anmälan: senast den 24 november via denna länk  
 
Läs mer om kommande webbinarier på förbundets hemsida. Informationen uppdateras återkommande. Har du 
förslag på ämnen du vill att vi ska ta upp på webbinarier, hör av dig till förbundet! 
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