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Ny verksamhetsplan med budget för 2023
Samordningsförbundet kommer att förstärka och stödja sina 
pågående individinriktade insatser under 2023. Det framkom 
under förbundets styrelsemöte i slutet av november då kom-
mande årets verksamhetsplan med budget antogs.

Samordningsförbundet kommer att fortsätta finansiera, 
stödja och utveckla de redan beviljade insatserna:

• FINSAM-team:
En lots med case managersliknande uppdrag har anställts till 
deltagare inom FINSAM-team samt ytterligare en koordinator.

• Aktivitetsplatsen som har tre lokaler till sitt förfogande, 
Bageriet, Mejeriet och Trädgården i Sköndal.

• Integrering av IPS i psykosvården med fem mottagningar 
fram till den 30 maj.

Förbundet kommer också att stödja två nya individinriktade 
insatser som startade i september 2022:

• IPS för personer med beroendeproblematik
• Hälsofrämjande insatser för nyanlända, Welcome House
 

Nytt om Aktivitetsplatsen
Aktivitetsplatsen kommer att förändra sitt ar-
betssätt från 2023. Från individuella starter med 
maxtid om ett år i insatsen går vi över till grupp-
verksamhet. Deltagarna träffas inledningsvis två 
tillfällen/vecka i en sammanhållen grupp om ca 
10 deltagare under 16 veckor. 

Målet är detsamma, det vill säga att personerna 
därefter ska kunna tillgodogöra sig fortsatta in-
satser hos Arbetsförmedlingen, Jobbtorg eller det 
förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan 
och Arbetsförmedlingen. Syftet är att personerna 
ska utveckla en positiv förändring som stödjer 
ökade förutsättningar att arbeta eller studera. 

Aktivitetsplatsen använder fortsatt samma 
metoder, verktyg och typ av aktiviteter som vi 
redan har för att stötta deltagarna i deras föränd-
ringsprocess. Med gruppstart adderar vi den kraft 
som gruppdynamiken tillför. Vi är också glada att 
meddela att vi har öppnat upp vår tredje lokal 
Trädgården i Sköndal. Där använder vi trädgården 
och naturen runtomkring integrerat i gruppverk-
samheten. 

Just nu är det deltagare som redan står i kö till 
Aktivitetsplatsen som tas in till de första grup-
perna i vinter/vår, därefter kommer vi att öppna 
för nya anmälningar – håll utkik på hemsidan! 

Vi ser fram emot att fortsätta utveckla verksam-
heten under 2023. Läs mer om Aktivitetsplatsen.

Ny vision antagen 
Förbundet har tillsammans med 
personal, styrelsen och bered-
ningsgruppen arbetat fram en ny 
vision för förbundet, som antogs 
under årets sista styrelsemöte:

”Tillsammans får vi stockholmare 
och samhället att växa.
Alla ska ha ett självständigt liv 
utifrån sina förutsättningar. 
Vi stödjer människor, samhället 
och våra medlemmar att utveck-
las. Genom samarbete, tilltro och 
parallella insatser bidrar vi till ett 
inkluderande Stockholm.”

Förbundet ska använda visionen i 
dialogen med medlemmarna och 
medarbetarna som stöd för det 
gemensamma arbetet.

Digital information om Arbetsförmedlingen 2023 
Den 15 december kommer Luis Gomez, enhetschef och Roger Teng-
vall, sektionschef på Arbetsförmedlingen Stockholm City att berätta 
om Arbetsförmedlingens uppdrag och planering 2023 med fokus på 
samverkan kring de målgrupper som behöver extra stöd. De kommer 
också att svara på frågor från åhörarna. 

Anslut till mötet via länken här: Torsdag den 15 december kl 8.30-9.45

Det lackar till jul och ett nytt år är 
i antågande. Vi lägger ett år full av 
aktiviteter bakom oss där vi bland 
annat har utvecklat metoder och 
främjat samverkan. Vi ser fram emot 
ett nytt spännande verksamhetsår 
och önskar er alla: 

God jul och gott nytt år!

https://samordningstockholm.se/insatser/finsam-team/
https://samordningstockholm.se/insatser/aktivitetsplatsen/
https://samordningstockholm.se/insatser/integrering-av-ips-i-psykosvarden/
https://samordningstockholm.se/insatser/ips-for-personer-med-beroendeproblematik/
https://samordningstockholm.se/insatser/halsoframjande-insatser-for-nyanlanda/
https://samordningstockholm.se/insatser/aktivitetsplatsen/
https://infomote.arbetsformedlingen.se/publicaccess/3AUZ
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Konferens  för IPS integrerat i Psykosvården den 17 november
Spridningskonferensen samlade 140 där över 50 av deltagarna kom 
från Region Stockholm. Individanpassat stöd till arbete – IPS som 
bedrivs i ett nära samarbete mellan arbetsspecialist och teamen på fem 
psykosmottagningar inom Regionen, stod i fokus. Mottagningarna det 
gäller är inom Norra Stockholms psykiatri – Alvik, Serafen och mot-
tagningen för nydebuterade psykossjukdomar. Inom psykiatri Södra 
Stockholm ingår Södermalms och Gubbängens psykosmottagningar.

Projektet ur olika perspektiv
Maria Skott inledde med att belysa IPS utifrån uppdraget som ordfö-
rande för NAG- Nationella arbetsgruppen som tagit fram Samman-
hållna vårdförlopp schizofreni. Behovet av IPS har uppmärksammats 
där och även i Socialstyrelsens uppföljning av Nationella riktlinjerna. 
Tillgången till IPS runtom i landet varierar, finns bara i en tredjedel av 
kommunerna och 80 procent av målgruppen saknar en anställning. 

Gynnsamt arbetssätt
Projektgruppen tillsammans med projektledaren Kristina Videla pre-
senterade resultat från projektet och konstaterade att än är vi inte i mål 
– en implementering av projektet har inte kunnat nås men fortsätter i 
projektform eftersom arbetssättet är gynnsamt för deltagarna.

Fokusförflyttning
Enhetscheferna Mårten Berglund och Linda Andersson intygade från sitt 
håll att integrerad IPS har hjälpt till med en fokusförflyttning där perso-
nalen i större grad ser resurser hos patienterna och att det bidrar till en 
större optimism i teamarbetet runt patienterna i stort.

Patrik Winte som nu arbetar på COOP och hans arbetsspecialist Per Ax-
elsson beskrev med humor en vindlande väg till anställning. Patrik trivs 
bra på sitt jobb och har hittat en bra balans mellan arbete och fritid.

Samsjuklighetsutredningen
Anders Printz gav sina tankar kring arbetet med samsjuklighetsutred-
ningen. Hur kan vi organisera våra välfärdstjänster till grupper som behö-
ver få ett sammanhållet stöd? På vilket sätt skapar vi värde? Han pekade 
på att just IPS är en av metoderna som skapar värde för individen. 

Avslutande panel 
I avslutande panelen deltog Maria Skott, utvecklingsansvarig inom 
Psykiatri Nordväst, Stockholms läns sjukvårdsområde. Anders Printz, 
tillförordnad projektchef på SKR för uppdrag Psykisk Hälsa och särskilda 
utredare för samsjuklighetsutredningen. Sofia von Malortie, från Social-
styrelsen, avdelningen för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården 
och Nationella riktlinjer med särskilt ansvar för IPS. Gunilla Borg, arbets-
konsulent och IPS-handledare från enheten Arbetsrehabilitering i Söder-
tälje kommun. Kristina Videla, projektledare IPS integrerat i psykosvården, 
arbetsmarknadsförvaltningen Stockholms stad. 

Avslutande ord..
Stort tack för de fyra år jag fått vara ordförande 
för samordningsförbundet Stockholms stad. 
Det har varit ett lärorikt, inspirerande och viktigt 
uppdrag. Vi politiker pratar mycket om att skapa 
möjligheter för alla, om inkludering och om 
vikten av egenmakt. 

I Samordningsförbunden jobbar vi varje dag 
med att konkret omsätta dessa visioner till 
verklighet. Genom samarbete, nytänkande och 
genom att trotsa stuprör och byråkrati gör sam-
ordningsförbundets insatser skillnad för stock-
holmarna. Jag är stolt över vad jag har fått vara 
med och åstadkomma under dessa år, och jag 

vill skicka ett stort och varmt tack till 
alla duktiga, kompetenta och enga-
gerade medarbetare som sliter för de 
stockholmarna som behöver samhäl-
lets stöd allra mest. Hoppas ni fortsät-
ter bryta ny mark, se bortom byråkratins hinder 
och ha fokus på människors möjligheter. Jag ska 
ge mig på nya uppdrag inom Stockholms stad 
och jag lovar att jag kommer låta mig inspireras 
över samordningsförbundets arbetssätt. Det 
behövs på fler ställen!

Karin Ernlund (C)
Avgående ordf. Samordningsförbundet och tidi-
gare Arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad


