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Samordningsförbundet har till uppgift att stödja samverkan kring personer som
är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Det kan t.ex. handla om personer med långvarig
ohälsa och arbetslöshet som behöver samordnat stöd för att kunna förbättra sin hälsa och sin
förmåga till arbete och/eller studier.

Välkommen till höstens
frukostmöten!

HälsoSams gruppaktiviteter
under hösten

På höstens första möte den 13 september
berättar vi om samordningsförbundets uppdrag
och de insatser och projekt som finansieras.

HälsoSam erbjuder gruppaktivitet för personer
som behöver stöd för bättre hälsa och för att
komma igång med fysiska aktiviteter.
Deltagarna erbjuds anpassade friskvårdsaktiviteter tre gånger i veckan under totalt ca
10 veckor.

Plats: Huddinge Konferenscenter
Kaffe och smörgås från kl. 07.45
Program kl. 08.15-09.30
Inbjudan 13 sept
Anmälan till stefan.theorell@huddinge.se
Boka in datumen för höstens övriga
frukostmöten:
12/10 information från psykaitri Sydväst
15/11 innehåll ej fastställt.

Ny ESF-ansökan
Den ansökan som samordningsförbunden
lämnade in i våras beviljades inte, men nu har
Europeiska socialfonden, ESF, gjort en ny
utlysning, vilket innebär att länets förbund åter
har möjlighet att söka delfinansiering av det
gemensamma projektet, Mobilisering inför
arbete (MIA).
Projektet kommer att rikta sig till personer som
står långt från arbetsmarknaden och har behov
av samordnad rehabilitering. Denna gång har
ESF även riktat en särskild utlysning till aktörer
som arbetar med stödstrukturer för utveckling
av arbetsintegrerande sociala företag, en del
som tidigare låg i utlysningen riktad till
förbunden. Det framgår dock att förbunden ska
spela en aktiv roll även här.
Beslut fattas 6 oktober, vilket innebär
projektstart i december. Genomförandefasen
inleds under våren 2017 och projektet pågår
sedantill år 2020.
Ta del av utlysningen på
www.esf.se

Handläggare och vårdpersonal har möjlighet att
direktanmäla intresserade deltagare till
HälsoSam. Anmälningsblankett och
kontaktuppgifter hittar du på förbundets
hemsida.
Sista dag för anmälan till höstens kurser, som
startar vecka 34, är den 10 augusti.

Ny personal i samordningsförbundets kansli
Hilda Gonzalez , processtödjare på förbundets
kansli går i pension till sommaren. I hennes
ställe kommer Ida Melin att arbeta som
utvecklingsledare. Ida arbetar halvtid nu under
juni månad, och börjar på heltid i augusti.
Under våren har även kansliet förstärkts med
Stefan Theorell som arbetar deltid som
administrativ assistent. Stefan tar bl.a emot alla
anmälningar till frukostmöten och utbildningar.
Samordningsförbundet tackar
Hilda för allt hon
bidragit med och
hälsar Stefan och Ida
välkomna!
Hilda Gonzalez och Ida Melin

Kontaktuppgifter till förbundets kansli hittar du
på förbundets hemsida
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Film om samordningsförbundet
och deltagare i insatser
Under våren har samordningsförbundet tagit
fram filmer som kort berättar om förbundets
uppdrag och lyfter fram berättelserna från två
deltagare i våra insatser.
I filmerna får ni höra Virgina berätta om sin väg
till arbete med stöd av Samverkansteamet i
Huddinge. Peter, som deltagit i ungdomsprojektet i Salem berättar också om vägen till ett
jobb.
Filmerna finns att se på förbundets nya youtubekanal.

Samverkansinsatser för unga gör
nytta
Försäkringskassan har publicerat en rapport
som visar att de personer som deltagit i insatser
finansierade av samordningsförbunden deltar i
fler insatser och befinner sig närmare
arbetsmarknaden efter avslutad insats, än dem i
referensgruppen.
Studien följer en grupp unga med aktivitetsersättning som deltagit i insatser som
finansierats av samordningsförbunden över tid.
Ladda ner rapporten på finsam.se

Landets samordningsförbund finns
representerade på Almedalen
Nationella Rådet för finansiell samordning och
Nationella Nätverket för samordningsförbund
finns med på Almedalsveckan 3-10 juli 2016.
Peter, deltagare i ungdomsprojektet i Salem

Slutrapport SamPlan

SamPlan pågick under perioden augusti 2014
till mars 2016. Projektets syfte har varit att
förstärka samverkan kring individer som är
sjukskrivna, men saknar sjukpenninggrundande
inkomst. Genom utveckling av gemensamma
metoder för att möte målgruppen har målet
varit att fler personer ska kunna försörja sig
genom arbete eller studier, alternativt beviljas
rätt ersättning från välfärdssystemet.
Inom ramen för projektet fick ett sjuttiotal
individer en samordnad bedömning och stöd för
att utreda arbetsförmågan. I ytterliagre ca 250
ärenden erbjöds konsultativt stöd till
handläggare och vårdgivare.
Rapporten ger en samlad bild av hur myndigheterna idag arbetar kring sjukskrivan som
saknar sjukpenninggrundande inkomst. Den
innehåller också rekommendationer till
förbundets partners kring hur arbetet med att
möta målgruppen kan utvecklas.
Ladda ner rapporten på förbundets hemsida.

Under Almedalsveckan bjuds du in att lyssna på
inspirerande seminarier och besöka deras
informationstält på hamnplan.
Vid fem frukostmöten (måndag – fredag) samt
ett lunchseminarium kommer man att lyfta olika
samhällsfrågor och visa problemlösningar som
arbetas fram genom de svenska samordningsförbunden.
Läs mer på Finsam Gotlands hemsida.

Förbundet önskar alla våra
samverkanspartners en trevlig
sommar!

OBS! Under juli månad har kansliet
semesterstängt.
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