Samordningsförbundet
gör samverkan möjlig
Vårt syfte
Samordningsförbundet har till uppgift att samverka kring
människor som behöver stöd från flera myndigheter för att kunna
börja arbeta eller studera, eller ta de första stegen för att närma sig
arbetsmarknaden. För att en sådan samverkan ska kunna fungera,
med bland annat gemensamma insatser, behövs samordning. Att
myndigheterna samverkar förenklar såväl för de personer det gäller
som för myndigheterna. Inom välfärdsområdet
är samordningsförbundet därför en viktig aktör och möjliggörare.

Kipa Poikolainen
förbundschef

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

Styrelse med bred kompetens
Förbundets styrelse består av
representanter – förtroendevalda och
tjänstemän – från förbundets
medlemsparter.
Ordförande är Mattias Askerson
ordförande i utbildnings- och arbets–
marknadsnämnden i Sigtuna Kommun.
Kontaktuppgifter till hela styrelsen finns på
förbundets hemsida
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Mattias Askerson
ordförande

Insatser
• Resursteamen - startade upp under 2018 i alla tre kommunerna.
Teamen är myndighetsövergripande och samordnar insatser för
personer som behöver stöd från fler myndigheter än en.
• HOPPET – är förbundets insats som riktar sig till unga som inte
arbetar eller studerar och behöver ett samordnat stöd. Insatsen har
en lokal i Upplands Väsby dit ungdomar kan komma.
• Socialt företagande – här gör förbundet en långsiktig satsning för
att stärka samverkan mellan arbetsintegrerande sociala företag,
samordningsförbundets medlemsparter och resten av näringslivet.
Syftet är att skapa arbetsträningsplatser som stödjer deltagare till
egenförsörjning.

Vision:
”Våra samverkansinsatser leder till att våra
deltagare kan försörja sig själva och leva ett
självständigt liv.”
Förbundet bildades 1 juni 2017.
Verkar utifrån Finsam-lagen; lagen om
finansiell samordning (2003:1210).
Juridiskt självständig myndighet som gör
finansiell samverkan möjlig.

En samverkanspartner i en expansiv region

6 medlemmar:
Arbetsförmedlingen • Försäkringskassan
Region Stockholm • Sollentuna kommun
• Upplands Väsby kommun • Sigtuna
kommun.

Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna tillhör det expansiva
området nära Arlanda, med goda kommunikationer och där
företagen växer och behöver arbetskraft. Samtidigt behöver våra
målgrupper, med stöd av förbundets insatser, komma i arbete, utifrån
sina egna förutsättningar och möjligheter.

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

Samordningsförbundet vill utveckla
samverkan med näringsliv, organisationer
och föreningar i vårt område. Ta gärna
kontakt!

Ett av åtta samordningsförbund i Stockholms
län.

Läs mer om oss!
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