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Mattias Askerson ny ordförande
Vid årets första styrelsesammanträde den 4 februari valdes Mattias Askerson till ordförande för
Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna under 2020. Mattias Askerson (M) är även
ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun. Ny vice ordförande är Maria
Fälth (KD) från Upplands Väsby. Ordförandeskapet roterar årligen mellan de tre kommunerna som ingår i
Samordningsförbundet.
I övrigt på styrelsens dagordning fanns bland annat en rapport om förbundets arbete med att främja
utvecklingen av Arbetsintegrerande Sociala Företag (ASF) på dagordningen. Under 2020 fortsätter arbetet i
form av ett IOP (Idéburet- och offentligt partnerskap) med tre aktörer. Styrelsen fick också en uppdatering av
förberedelsearbetet inför starten de ESF-projekten ”Rätt stöd för mig” och ”MIA-vidare” som påbörjas i april respektive
juni 2020.

Nu implementeras SAMRE-modellen
Vid årsskiftet avslutades Samordningsförbundets insats SAMRE (Samordnad rehabilitering) efter två års arbete.
Slutrapporten från SAMRE är nu fastställd av Samordningsförbundets styrelse. SAMRE:s målgrupp var sjukskrivna utan
sjukpenning (saknar sjukpenninggrundande inkomst) och är aktuella för ekonomiskt bistånd. Nu har implementeringen av
arbetssätten i ordinarie verksamhet påbörjats.
SAMRE har tydliggjort roller och ansvar hos medlemsparterna och samlat den informationen på ett och samma ställe, vilket
resulterade i SAMRE-modellen. Modellen förväntas framförallt ge effekt för personer som söker försörjningsstöd för första
gången. De kan få en aktiv och effektiv handläggning från start av en socialsekreterare.
Det fortsatta arbetet kring SAMRE-modellen regleras i en överenskommelse mellan medlemsparterna och modellen
förvaltas av styrgruppen för förbundets insats Resursteamen.

Välbesökt frukostmöte om brukarinflytande
Brukarinflytande var temat på årets första frukostmöte den 5 februari 2020. Runt 70
personer samlades i Messingen, Upplands Väsby denna förmiddag. I anslutning till
mötet var samtalen många och nätverkandet intensivt mellan de närvarande. Den
uppskattade frukosten levererades och serverades av det sociala företaget Värmekällan
som finns i Upplands Väsby.
Sollentuna kommun har jobbat med brukarinflytande länge och det finns ett
inflytanderåd uppbyggt. Britta Åkerlund, avdelningschef på socialkontoret, och Linda
Wiman från inflytanderådet presenterade arbetet. Inflytanderådet lämnar synpunkter,
för dialog och reviderar verksamheter utifrån sitt perspektiv.
Upplands Väsby kommun har påbörjat arbetet med brukarinflytande de senaste åren och är inne i ett projekt för att hitta
formerna för brukarinflytande. Birgitte Rost, samordnare från social- och omsorgskontoret och Anna Sellén från
beroendeenheten presenterade Upplands Väsbys arbete.
Nästa frukostmöte blir ett eftermiddagsmöte den 19 mars kl. 15.30 i Messingen i Upplands Väsby. Temat denna gång är
Arbetsintegrerade sociala företag. Det tredje frukostmötet äger rum den 21 april kl. 8.30. Temat denna gång blir ”Vad
händer med Arbetsförmedlingen?” i Messingen i Upplands Väsby.

______________________________________________________________________________________________________________________

Förbundschef och ansvarig utgivare: Kipa Poikolainen │ Telefon 073-915 17 89 │ Besöksadress: Norra Malmvägen 143, Sollentuna
Postadress: c/o Sollentuna kommun, Avdelningen för näringsliv och arbetsmarknad, 191 86 Sollentuna │ www.finsamsuvs.se

