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Lokal FINSAM-dag den 29 april 
Välkommen till en en heldag för att lära mer om oss, våra insatser, träffa vår 
personal och våra medlemmar, lyssna på föreläsare, ställa frågor och knyta 
nya kontakter. Stefan Einhorn och Kitimbwa Sabuni medverkar som förelä-
sare. Vi bjuder på frukost, lunch och avslutar dagen med mingel.
Lokal: Hotell Blique by nobis på Gävlegatan 18, inbjudan kommer nästa 
vecka med länk till anmälan. Först till kvarn. Väl mött!

MIA Vidare Stockholms stad
Hej Sandra Liljefors-Möll, du är projektledare för MIA Vidare Stockholms Stad som 
nu går in på sitt sista projektår... 
– Ja det stämmer, sista datum för intresseanmälan kommer att vara första april och 
sista dag för deltagare i projektet, sista september. Men vi jobbar alla på intensivt för 
att stödja våra deltagare och fortsätta samverka med myndigheterna till sista dagen.

Berätta om projektet
– Det här är det största pågående ESF-projektet i Sverige. Vi erbjuder våra deltagare 
en Case manager som hjälper dem att förstå välfärdssystemet och koppla på de 
insatser de önskar, utifrån behov.  Vi har även arbetsträning för att de ska få möjlig-
het att pröva sin arbetsförmåga. 
Hur har det gått hittills?
– I Stockholms stad har 143 deltagare fått stöd av Case manager sedan projektet 
startade i mitten av 2020, 55 har avslutats, 70 deltagare har arbetstränat.
– Utifrån avslutsenkäten, kan vi se att våra deltagare är nöjda och upplever att de har 
medbestämmande över stödet de får av Case managers.
– 69% av männen är redo att arbeta/studera, vid avslut i projektet, för kvinnor är 
siffran 55%. Vi ser också att kvinnor överlag behöver mer tid än 
män inom projektet.

Vilka andra ljuspunkter?
– Projektet har en engagerad styrgrupp som ser målgruppens behov och arbetar 
för att implementera Case management metoden, arbetsträning och en god fung-
erande samverkan. Försäkringskassan, projektets största remittent, är en  mycket 
god samverkanspart, alla handläggare har ett utmärkt bemötande mot deltagare 
och Case manager.

Vad händer härnäst?
– Den 17 maj kommer vi ha ett samverkansseminarium med chefer, remittenter 
och andra samverkansparter. Den 29 september är det dags för projektets avsluts-
konferens där alla delprojekt kommer redovisa resultat. Läs mer om projektet här.

Digital egenmakt
Tillsammans med deltagare i förbundets insatser och deras coacher har 
projektet Digital egenmakt tagit fram ett digitalt stöd för deltagarens steg-
förflytningar mot egen försörjning. Det digitala stödet är en kompis i fickan 
som underlättar resan mot egen försörjning, för deltagare, coacher och ar-
betsgivare. Projektet har genomförts av Samordningsförbundet Stockholms 
stad, MyIndicators, RISE, Stockholms Stadsmission och Attention Stockholm 
med finansiering från Vinnova. Samordningsförbundet har tecknat ett avtal 
med MyIndicators för att fortsätta använda och utveckla det digitala stödet 
tillsammans med deltagare och coacher under 2022. Läs mer här.

Utvärdering av lotsfunktionen
Samordningsförbundet Stockholms stad finansierar samverkansformen FINSAM-
team sedan hösten 2018. De myndighetsgemensamma FINSAM-teamen har haft 
förstärkning av en lots sedan september 2020 och funktionen har utvärderats 
under hösten. Läs mer om FINSAM-teamen här och utvärderingen här.

Aktivitetsplatsen söker biträdande verksamhetsledare 
Har du en tillsvidare anställning hos någon av våra medlemmar: Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, Stockholms stad eller Region Stockholm, eller en tillsvidareanställning hos vårdgivare som 
har avtal med Region Stockholm? Då är du välkommen att söka tjänsten. Läs mer här.
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https://samordningstockholm.se/insatser/mia-vidare-stockholms-stad/
https://samordningstockholm.se/insatser/digitalt-stod-for-okad-egenmakt/
https://samordningstockholm.se/insatser/finsam-team/
https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2022/02/Utvardering-av-lotsfunktion-FINSAM-team-hosten-2021-1.pdf
https://samordningstockholm.se/lediga-tjanster/

