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Välkommen till en lokal FINSAM-dag om våra insatser den 11 mars 2022. 
Där både medarbetarna och externa föredragshållare medverkar. Samord-
ningsförbundet bjuder på frukost och lunch i samband med heldagen där 
bland andra Stefan Einhorn medverkar. Lokal: Hotell Blique by nobis på 
Gävlegatan 18, inbjudan kommer senare och anmälan krävs. Väl mött!

Save the date

Även 2021 blev ett år i samexistens med Coronan. En pandemi som prövar 
vår förmåga att ställa om och bli än mer digitala. Vi höll ett flertal välbesök-
ta webbinarier under året, varav några som hölls i repris. Det här året ut-
vecklade vi också våra arbetsträningsplatser som kom att omfatta 14 olika 
utförare. Vi spred kunskap om BIP-studien och dess resultat genom webbi-
narier, tvärprofessionella diskussioner och utbildning inom förbundet och 
till medlemmarna. Läs gärna mer i artikel här nedan som en framåtblick. Vi 
önskar alla våra läsare: En God Jul och Ett Gott Nytt Verksamhetsår! 

Verksamhetsplan 2022
Förbundets verksamhet riktar in sig på att förstärka och förlänga pågående 
individinriktade insatser som bidrar till att förbundets målgrupper blir en resurs 
på arbetsmarknaden. Exempel på arbetsmetoder är användardriven utveckling, 
att stärka mänskliga rättigheter, ett samhälle fritt från våld och en inkluderande 
arbetsmarknad. Läs förbundets verksamhetsplan för 2022 här. 

Förstudie Parallella spår
Förstudien Parallella spår, finansierad av ESF, är klar. Den bidrar till Samordnings-
förbundets fortsatta arbete att tillsammans med sina medlemmar erbjuda aktivi-
teter och strukturer som ökar möjligheterna för deltagarna i förbundets insatser 
att medverka på arbetsmarknaden. Förstudien innehåller förslag på grön reha-
bilitering i trädgårdsmiljö och framförallt att vi behöver förstärkta kontaktvägar 
för att förhindra de förödande glappen som uppstår för deltagarna från avslutad 
insats inom förbundet till insatser inom Arbetsförmedlingen och/eller Jobbtorg. Läs förstudien här.

Rehabiliteringsbanan
Som ett led i arbetet med Rehabiliteringsbanan deltog förbundet i kunskapsdialoger som Skarpnäcks 
stadsdelsförvaltning, Jobbtorg, lokala vårdcentraler, psykiatri, Försäkringskassan höll i november. 

Under kunskapsdialogerna berättade bland andra förbundets utredare Karin 
Jacobsen om den danska BIP- studien, som visat vikten av parallella insatser 
i samverkan. Varje aktör bidrog med en föreläsning kring det egna uppdraget, 
och hur de ser på samverkan kring målgruppen. Det hölls också workshops där 
deltagarna diskuterade olika case och förslag på parallella insatser. Det visade att 
samverkan fungerar bäst när kunskapen om varandras uppdrag är stor. Det är 
också viktigt att alla jobbar tillsammans med individen mot gemensamma mål. 

Rehabiliteringsbanan finns som digital plattform där varje aktörs arbetssätt 
synliggörs. Se gärna även en film om Rehabiliteringsbanan.

https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2021/12/Verksamhetsplan-och-budget-2022.pdf
https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2021/12/ESF-Forstudie-Parallella-spar.pdf
https://rehabiliteringsbanan.aventus.nu/
https://youtu.be/wdQSdHo39UAhttps://youtu.be/wdQSdHo39UA

