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Höstens första digitala frukostmöte - om arbetet med
sjukskrivna utan sjukpenning efter SAMRE-projektet
Onsdagen den 16 september klockan 8.30-9.30 är det dags för höstens första digitala frukostmöte. Temat är denna gång
arbetet med målgruppen sjukskrivna utan sjukpenning. Samordningsförbundets projekt SAMRE, som avslutades 2019,
arbetade fram en myndighetsgemensam process som ska underlätta samverkan och ge bättre och snabbare stöd för
individerna.
Hur har det gått då efter projektet? Vad fungerar i praktiken? Hur ser det ut hos kommunernas enheter för ekonomiskt
bistånd? Vad ser Försäkringskassan gällande denna målgrupp? Vilka är svårigheterna? Medverkar gör bland annat två av
medarbetarna från SAMRE-projektet Anahita Javani, Försäkringskassan och Annika Holmberg, Sollentuna kommun.
Anmälan senast fredagen den 11 september per mejl till Roger Sjöberg eller här Länken till webbinariet skickas per mejl till
dem som anmält sig några dagar innan mötet.

Nu tar MIA Vidare in deltagare
Nu har arbetet i Samordningsförbundets delprojekt i MIA Vidare kommit igång på allvar. I stort sätt alla medarbetare är på
plats och projektet tar emot intresseanmälningar om deltagare från medlemsparterna. Alla medlemsparter kan remittera in
till Resursteamen där även deltagaren själv medverkar –
anmälningsblanketten finns på hemsidan www.finsamsuvs.se
Projektet kommer gärna ut till er, digitalt eller på plats, och
informerar om sitt arbete. Om ni vill ha information om MIA
Vidare kontakta projektledare Kristina Rahbari.
MIA Vidare är en samverkan mellan åtta
samordningsförbund i Stockholms län och delfinansieras till
nästan 50% av Europeiska Socialfonden (ESF). Vårt
delprojekt inom MIA Vidare kommer att ta in totalt 130
personer från nu fram till 30 september 2022.

HOPPET hade öppet alla dagar under sommaren
HOPPET fortsatte under sommaren att erbjuda sina 48 deltagare drop-in aktiviteter via
Discord fyra dagar i veckan samt att arrangera utomhus drop-in på tisdagar. HOPPET:s
personal har fångat in deltagarnas egna önskemål i syfte att ge dem roliga och
minnesvärda aktiviteter under sommaren och därmed minska psykisk ohälsa.
Några av de aktiviteter som genomförts har bland annat varit betonggjutning,
blåbärsplockning, fiske, bad och kanotpaddling. Alla aktiviteterna har varit väldigt
uppskattade av både deltagare och personal.
HOPPET har just nu fem deltagare som är i pågående arbetsträning. Två deltagare har
gått vidare till studier efter avslutad arbetsträning hos Värmekällan. En person kommer
under sin avslutsfas sitta hos Värmekällan för att delta i distansstudier.
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