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Senaste nytt från styrelsen 
Karin Ernlund (C), är nu tillbaka som ordförande 
för Samordningsförbundet Stockholms stad, 
efter föräldrarledighet. Hon är Arbetsmarknads- 
och Integrationsborgarråd, Stockholms stad. Till 
sin hjälp i styrelsen har hon Mathias Holmlund, 
vice ordförande, från Försäkringskassan. Andra 
ledamöter är Mikael Nilsson (M), Region Stock-
holm, Luis Alberto Gomez, Arbetsförmedlingen.

Nytt i ESF-projektet ”Rätt stöd för mig!”
 

Med start i april går projektet ”Rätt stöd för mig!” 
in i genomförandefasen. Projektet inleddes re-
dan i september 2019 med en analysfas. Flera av 
förbunden som är med projektet finansierar idag 
pilotverksamheter som kommer att ingå i projektet 
i genomförandefasen. Dessa verksamheter är DEV, 
Hoppet, Bron samt ProLog. Följ dem gärna i sociala 
medier (@dev.sthlm, @hoppet_suvs)

Den 1 april börjar Madelene Wennberg som närings-
livsamordnare för projektet. Hon kommer närmast 
från SKR, Sveriges kommuner och regioner där hon 
har varit projektledare för ESF-projektet- ”Fler vägar 
in- Breddad rekrytering”.

Projektet planerar kick off den 25 maj där de remit-
terande parterna, styrgrupper och andra intres-
senter är varmt välkomna för att få mer information 
om projektet. Mer information kommer senare.

Samordningsförbundet Stockholms stad driver ESF- 
projektet ”Rätt stöd för mig!” tillsammans med Sam-
ordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby 
– Sigtuna, Samordningsförbundet Nacka-Värmdö 
samt Arbetsmarknadsförvaltningen inom Stock-
holms Stad. Läs mer på samordningstockholm.se

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

Senaste nytt från Aktivitetsplatsen 

Aktivitetsplatsen som en av förbundets viktigas-
te insatser utgår ifrån deltagarnas intresse och 
deras behov av aktiviteter. Insatsen möter ett 
stort intresse hos såväl remittenter som deltaga-
re. Det stora intresset innebär till viss del vänte-
tid för att välkomna in nya deltagare. Intressean-
mälningar kommer in från samtliga medlemmar, 
främst från stadsdelarna och Försäkringskassan. 
Många initiativ till att anmäla deltagare kommer 
från rehabiliteringskoordinatorerna från psykia-
trin såväl som vårdcentraler.  
Det är för tidigt att presentera resultat då del-
tagarna behöver tid att finna sin stabilitet inför 
steget mot mer arbetsinriktad verksamhet men 
trenden är framåt och i positiv riktning. 

Vill du veta mer/se lokalerna finns tider för 
öppna studiebesök på förbundets hemsida. 
På grund av Corona-relaterade omständighe-
ter pågår det inte några aktiviteter som annars 
erbjuds i grupp och veckovis. Individuella möten 
genomförs dock via telefon. Aktivitetsplatsen 
hänvisar till hemsidan där det fortlöpande görs 
uppdateringar av förändringar.

 

Mellan 2017-2019 genomfördes projektet Grön Eta-
blering i form av gruppbaserad rehabilitering med 
hjälp av individanpassade stärkande aktiviteter i en 
uppbyggd hälsoträdgård. Grön Etablering utveck-
lade en behandlingsmetod som dels byggde på 
Alnarpsmodellen, dels en individanpassad metod 
där fokus låg på varje individs egna styrkor.
Totalt deltog 92 personer i insatsen varav 75 påvi-
sade en förbättrad hälsa och en bättre förmåga att 

närma sig arbetsmarknaden. De 
positiva resultaten baseras på 
analys av självskattning från 
deltagarna och en bedöm-
ning av aktivitetsförmågor. 
Du kan läsa slutrapporten 
för insatsen Grön Etablering 
på förbundets hemsida.

Kommande händelser
31 mars Styrelsen sammanträder
25 maj Kick off, ESF-projektet ”Rätt stöd för mig”

Ersättare är Petra Larsson (S), 
Region Stockholm, Josefina 
Sjöblom, Försäkringskassan, 
Salar Rashid (S), Stockholms 
stad och Linnéa Stigsäter, 
Arbetsförmedlingen.

Karin Ernlund

Grön etablering
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