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Nytt år, nya möjligheter
Efter ett tufft och utmanande år ser vi alla framemot det nya året. Samhället och människorna har påverkats på
många sätt: människor har blivit sjuka, arbetslösa och tappat fotfästet. Samordningsförbundets medlemmar,
kommuner, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Regionen har alla haft stora påfrestningar.
Nu är det viktigt att Samordningsförbundet fortsätter att vara en arena för god samverkan. Vi behövs för att
initiera och konkretisera samverkan så att människor som behöver samordnat stöd och rehabilitering kan börja
arbeta eller studera.
Just nu finansierar Samordningsförbundet två insatser som är delfinansierade av Europeiska
socialfonden. Resursteamen/MIA Vidare består av ett myndighetsövergripande team per
kommun. Teamen samordnar insatser för personer som behöver stöd från fler myndigheter än
en. HOPPET/Rätt stöd för mig! är en insats som riktar sig till unga som inte arbetar eller
studerar och behöver ett samordnat stöd. HOPPET har en lokal i Upplands Väsby dit
ungdomar kan komma.
Samordningsförbundet anordnar dessutom webbinarier, workshops och möten för att inspirera, informera och ta
initiativ till nya samverkan. Förbundets medlemsparter kan tillsammans (minst två medlemsparter) löpande söka
projektmedel för mindre projekt eller insatser. Mer information finns på förbundets hemsida.

Årets första webbinarium om sjukförsäkringen
Årets första webbinarium äger rum den 16 februari kl. 9-10 och har temat:
”Försäkringskassan informerar - Sjukförsäkringen, roller och ansvar”. Webbinariet är ett
led i det fortsatta arbetet efter SAMRE-projektet som tog fram gemensamma
arbetsprocesser för att ge bättre stöd för personer som är sjukskrivna utan sjukpenning.
Medverkande är Camilla Stege, samverkansansvarig och Anahita Javani,
försäkringsutredare på Försäkringskassan. Anmälan dig senast fredagen den 12 februari
via denna länk

”Vi formar stödet utifrån människors behov”
Mårten Frenning arbetar sedan i oktober på halvtid som Region Stockholms representant i projektet MIA
Vidare. I grunden är han kurator på psykosmottagningen Sollentuna-Sigtuna-Upplands Väsby.
Varför jobbar du med MIA Vidare projektet?
Jag tror att vi kan forma stödet utifrån människors behov och inte endast utifrån
myndigheters regelverk. Jag ser projektet som ett bra komplement till det andra som görs.
Jag vill särskilt ge stöd för människor med psykiska besvär. Det finns alltför många idag
som inte får det stödet som de behöver för att kunna arbeta och leva ett bra liv.
Kan du ge exempel på hur ni formar stödet utifrån människors behov?
Jag har hjälpt en ung person att ta tag i ett bakomliggande problem som hade kunnat bli
ett arbetshinder om hen inte fick hjälp i tid. Det handlade om social fobi som gjorde att
hen inte kunde klara av vissa sociala sammanhang på arbetsplatsen. Detta hade inte
uppmärksammats tidigare trots att personen varit sjukskriven under en tid.
En längre intervju med Mårten finns på vår hemsida.
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