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Ny chef till förbundet 
Annika Angerfelt blir för-
bundets nya chef och får 
styrelsens uppdrag att leda 
samordningsförbundet 
Stockholms Stad.  
Hon har arbetat under 
många år som socialsekrete-
rare och enhetschef på Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsförvaltning inom ekonomiskt bistånd. 
I sitt arbete har hon kommit i kontakt med och 
arbetat med de flesta målgrupper som behöver 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Hennes mång-
åriga erfarenheter har övertygat henne om att 
förutsättningen för en lyckad rehabilitering är 
en fungerande samverkan. 

– Alla vill samverka, men likväl är det svårt i 
praktiken. Samordningsförbundet har en viktig 
funktion i samverkan vilken ska göras mer känd 
och utvecklas. Det är en del av mitt uppdrag 
från och med inledningen av 2020 då jag på-
börjar mitt arbete, säger Annika Angerfelt som 
tillträder den 1 januari. 

Annika bor tillsammans med sambo och fyra 
tonårsbarn i Söderby. Hon är en stor filmfantast, 
tränar gärna på fritiden och ägnar sig en del 
också åt teckenspråksundervisning. 

Senaste från styrelsen 
Styrelsen beslutade i sitt möte den 26 septemer att:
• tillsätta Annika Angerfelt till ny förbundetschef
• godkänna halvårsrapporten för 2019
• godkänna fortsatt arbete för den strukturella 

insatsen, Stockholmsmodellen
• stå bakom att förbundets kansli, projektled-

ningen och den regionala styrgruppen arbe-
tar för att möjliggöra en förlängning av ESF-
projektet MIA under perioden 2020-2022.

• fortsätta finansiera insatsen Finsamteam på 
de psykiatriska mottagningarna vid Affektiva 
mottagningen Globen Psykiatrin Södra Stock-
holm och ADHD- och Affektiva mottagningen 
vid Atlasmuren Norra Stockholms psykiatri till 
och med 31 december 2019. 

Aktivitetsplatsen invigd 
 

Onsdagen den 25 september invigde styrelsens 
ordförande Fredrik Lindstål, Arbetsmarknads- 
och Integrationsborgarråd, Stockholms stad 
Aktivitetsplatsen!  
 

Många slöt upp och passade på att besöka de 
nya lokalerna, träffa medarbetarna och ta del av 
Aktivitetsplatsens verksamhet. Förutom tal av 
styrelseordförande Fredrik Lindstål, förbunds- 

 
chef Eva Magnusson och verksamhetsleda-
ren Siri Persson blev det tillfälle för besökarna 
att ställa frågor. Behovet av Aktivitetsplatsens 
verksamhet för personer som behöver förreha-
biliterande insatser, framkom med all önskevärd 
tydlighet under frågestunden. Lokalerna finns i 
Liljeholmen, ”Mejeriet” samt på Kungsholmen, 
”Bageriet”. Läs mer på förbundets hemsida! 

Nya ledamöter till förbundet
Under senaste styrelsemötet valdes Luis 
Alberto Gomes från Arbetsförmedlingen, till  
ordinarie ledamot i styelsen. Linnéa Stigsäter, 
även hon från Arbetsförmedlingen, valdes till 
ersättare i styrelsen.

Representant till beredningsgruppen 
Christine Ängsäter från Försäkringskassan är ny 
representant i beredningsgruppen.

”JÄMT MED FINSAM”
Kunskapsvecka 15 - 18 oktober 
 

Nu blir det tillfälle för en vecka med kunskapsdialo-
ger och erfarenhetsutbyte. Samordningsförbundet 
Stockholms Stad, Samordningsförbundet Sund-
bybergs stad, Samordningsförbundet Sollentuna 
- Upplands Väsby - Sigtuna och Samordningsför-
bundet Roslagen bjuder på inspirationsdagar med 
kunskapsutbyte kring temat jämställdhet. Anmälan 
och program finner du på förbundets hemsida. 

Nyhetsbrevet fortsätter på nästa sida

https://samordningstockholm.se/samordning-news/aktivitetsplatsen-invigs/
https://samordningstockholm.se/samordning-news/jamt-med-finsam/
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Den 1 september startade ESF-projektet Rätt 
stöd för mig! där Samordningsförbundet Stock-
holms stad är projektägare. Projektet inleds med 
en analys- och planeringsfas och kommer att 
starta upp med deltagare i juni 2020. Målgrup-
pen för projektet är unga och vuxna (16-35 år) 
med behov av samordnat stöd och/eller en 
funktionsnedsättning som påverkar arbets- eller 
studieförmågan. Från första oktober välkomnas 
två nya medarbetare till projektet, Anneli Eriksson 
Sundberg, som kommer att arbeta som ekonom  
och Susan Korsman som kommer att arbeta som 
processledare/tjänstedesigner. Hör gärna av er 
till projektledaren Johanna Thagemark om ni vill 
veta mer: johanna.thagemark@extern.stockholm.se  
Telefon: 08-508 47 963, 076-12 47 963.

Nu drar projektet Samordnat stöd igång hos 
Alternativ SFI, som är en särskild undervisning 
inom Vuxenutbildning Stockholm. Målgruppen 
är elever med psykisk ohälsa, migrationsstress 
och komplext trauma. Två resurspersoner, en 
från Arbetsförmedlingen och en från Stockholms 
stad arbetar i team tillsammans med lärarna.  

Målet är att eleverna klarar SFI-undervisningen 
bättre, mår bättre och kommer närmare arbets-
marknaden då de får stöd utifrån sina behov och 
förutsättningar. Kontaktperson:
Cecilia Eriksson, Bitr rektor och projektledare
cecilia.maria.eriksson@stockholm.se.
Telefon: 08-508 333 17

   Tack för all samverkan!   

Eva Magnusson, förbundschef

Finsamteam, Jobbtorg
En efterfrågad struktur för samverkan för 
arbetslivsinriktad planering och vid behov, 
rehabilitering. Läs mer om strukturen. 

Planeringsdag 
 

Den 4 september var det planeringsdag för kommande året för samordningsförbundet 
där styrelsen och beredningsgruppen var inbjudna. Under förmiddagen arrangerade 
förbundet en rundresa till tre insatser; Aktivitetsplatsen, DEV och Grön etablering. Syftet 
var att ge beredningsgruppen och styrelsen en inblick i några av förbundets pågående 
insatser. 

På eftermiddagen var det planeringsmöte inför år 2020. Syftet var att få vägledning i 
vilka målgrupper och vilken verksamhet som ska prioriteras under 2020. 

Viktiga datum 
• 11 okt, medlemsrådsmöte 
• 15 - 18 okt, Finsamvecka, inspirationsdagar
• 18 okt, Kunskapsdialog, Stadsdelsmammor+DEV
• 28 nov, styrelsen sammanträder

Halvårsrapporten 2019 
Vill du veta mer om förbundets verksamhet 
senaste halvåret? Förbundets halvårsrapport 2019 
redovisar projekt, insatser och ekonomiska utfall 
för första halvåret 2019. Ta del av rapporten här.

ESF-projektet Rätt stöd för mig!

Samordnat stöd
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https://samordningstockholm.se/finsamteam/
https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2019/09/Halv%C3%A5rsrapport-2019.pdf?x64860

