Ett faktablad från Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna

Kort om HOPPET – en insats för unga 16-29 år
HOPPET erbjuder stöd till unga som inte arbetar eller
studerar och som är i behov av samordnat stöd
Till HOPPETs lokaler på Runbyvägen 11 i Upplands Väsby kan
unga komma för att få stöd, vägledning och hjälp med exempelvis
myndighetskontakter. Temainriktade träffar, inspirationstillfällen och
seminarier kommer också att anordnas. Unga från Upplands Väsby
Sigtuna och Sollentuna kommuner är välkomna. De kan följa
HOPPET, och vad som erbjuds, på Instagram: hoppet_suvs.

Vill du veta mer om HOPPET?
Ring eller mejla samordnaren för HOPPET
Tina Claesson, tel. 070-198 08 67, 08-518 088 67
tina.claesson@upplandsvasby.se

I insatsen samverkar handläggare från olika myndigheter för att
gemensamt och utifrån varje deltagares behov och önskemål/drömmar möjliggöra stegförflyttningar som leder till ett rikare liv och ökat
självförtroende – och längre fram om möjligt till arbete eller studier.

Varför startades HOPPET?
Kartläggningar som gjordes i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna 2017 visade att cirka 2 400 unga mellan 16 och 29 år inte hade
ett arbete eller studier att gå till. Som ett komplement kartlade Försäkringskassan 2018 unga med aktivitetsersättning. Den visade att
många av dessa, 600 personer, inte hade någon varaktig sysselsättning. En stor del hade någon form av nedsatt arbetsförmåga. Kartläggningarna visade på behovet av stöd från fler myndigheter än en.

Målgrupp

Korta fakta om förbundet
Verksamhetsidé: ”Samordningsförbundet
Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna möjliggör
samverkan mellan myndigheter kring rehabiliterings- och arbetsmarknadsinsatser som ger
personer med behov av samordnat stöd bättre
förutsättningar att öka arbetsförmågan och kunna
försörja sig själva.”

Unga 16-29 år som behöver ett samordnat stöd från myndigheterna
och som varken arbetar eller studerar. Till målgruppen hör bland
annat personer med långvarig psykisk ohälsa till följd av exempelvis
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en längre tids inaktivitet.

Vision:
”Våra samverkansinsatser leder till att våra
deltagare kan försörja sig själva och leva ett
självständigt liv.”

HOPPETs huvudmål

Förbundet bildades 1 juni 2017 och verkar utifrån
Finsam-lagen; lagen om finansiell samordning
(2003:12).

• Ett tydligt myndighetsgemensamt arbetssätt ska utvecklas kring
målgruppen, som sedan förankras och implementeras som en del av
myndigheternas ordinarie verksamhet.
• Deltagande i HOPPET ska resultera i en handlingsplan för var och
en som möjliggör att en långvarig passivitet kan brytas.

6 medlemmar:
Arbetsförmedlingen • Försäkringskassan
• Region Stockholm • kommunerna Sollentuna,
Upplands Väsby och Sigtuna.

• Att stärka och rusta deltagarna så att de kan göra stegförflyttningar
med målet att så småningom börja arbeta eller studera.

Finansiering:
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
Region Stockholm 25 % var, kommunerna
tillsammans 25 %.

Projektperiod och budget

Ett av åtta samordningsförbund i länet.

HOPPET startades i slutet av 2018 och drivs 2019-2020 i projektform för att därefter implementeras.
Den totala projektbudgeten är drygt 4,5 mkr.

Samverkanspartners
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt
kommunerna Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna.

Läs mer om förbundet!
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