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Senaste från styrelsen 
Styrelsen beslutade den 28 november 
bland annat att:
• fastställa verksamhetsplan och budget för 

2020 samt preliminär budget för 2021-2022

ASF-dagen 2019
 

Den 19 november var det dags för en halvdagskonferens om varför 
och hur näringslivet samt offentlig sektor kan och bör göra affärer 
med ASF (arbetsintegrerande sociala företag)! Det blev också ett 
tillfälle att möta ASF som berättade om sina verksamheter och er-
farenheter av upphandlingar både i konferensens mässdel och från 
scenen. Publiken fick lyssna till upphandlingsexperter och ta del av 
erfarenheter från företagare och myndigheter som gör affärer med 
ASF. Läs mer på förbundets hemsida. 

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

Verksamhetsplan och budget för 2020 
Huvuddragen av förbundets plan för verksamhetsåret 2020 
beskriver bland annat budgeten som inte ökar kommande år 
enligt Nationella rådets fördelningsmodell. Budgeten är samma 
som år 2019. Förbundet kommer dock att fortsätta finansiera 
redan beviljade insatser som pågår under 2020. Inför verksam-
hetsåret 2020 avser förbundet bland annat att:
• Stödja och utveckla förbundets nya stora verksamhet Aktivi-

tetsplatsen samt ESF-projektet Rätt stöd för mig.
• Stödja samverkan kring personer som saknar sjukpennings-

grundande inkomst i behov av samordnad rehabilitering 
genom att testa Rehabiliteringsbanan.

• Fortsätta stödja pågående projekt och insatser som får 
finansiering samt stödja implementeringen av dessa.

• Fortsätta öka kunskapen om vad finansiell samordning 
innebär, vad samordningsförbundets uppdrag är och vad 
förbundet kan bistå med. Det sker bland annat genom      
nyhetsbrev, hemsidan och kunskapsdialoger.  

• Fortsätta arrangera gemensamma samverkansarenor där parterna har möjlighet att öka 
kunskapen om varandras verksamheter, planera för fördjupat samarbete och föra dialog om 
gemensamma behov för att effektivisera samverkan. 

Läs förbundets verksamhetsplan här.

Stort tack för ett bra samarbete. Vi 
ser fram emot fortsatt utveckling av 
våra samverkansstrukturer  under 
det kommande året, 2020! 

Metodhandbok från Grön etablering
 

Projektet Grön etablering är en naturbaserad insats för nyanlända med 
psykisk ohälsa som genomförs i samverkan med Arbetsförmedlingen, 
Stockholms stad och stiftelsen Stora Sköndal. Samordningsförbundet har 
finansierat insatsen i drygt 2 år som avslutas vid årsskiftet. En metodhandbok 
beskriver arbetet för att ge vägledning och inspiration till fler att arbeta med 
grön rehabilitering, som du hittar på förbundets hemsida. 

  
     önskar 
   Samordningsförbundet Stovkholms stad

God Jul 
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Gott Nytt År! 

• fastställa Uppföljnings- och utvärderingsplanen 
2020 med preliminär planering för 2021-2022

• finansiera en handledartjänst till den individ-
inriktade insatsen Yalla Rinkeby i sex månader, 
under perioden 2020-01-01 till 2020-06-30.

https://samordningstockholm.se/samordning-news/jamt-med-finsam/
https://samordningstockholm.se/finsamteam/
https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2019/12/Verksamhetsplan-och-budget-2020.pdf?x13088
https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2019/11/Metodhandbok_Gr%C3%B6n-Etablering-slutversion_191028.pdf?x67532

