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100 dagar med ny förbundchef  
Vår nya förbundschef
Annika Angerfelt har snart 
arbetat i 100 dagar på sitt 
nya jobb. Hur ser hon på 
uppdraget att leda samord-
ningsförbundet? Finns det 
några huvuddrag i arbetet 
som skiljer sig från hennes 
tidigare erfarenheter? 

– Det är ett spännande och utvecklande upp-
drag att få arbeta heltid med samverkan utifrån 
individens behov, säger Annika Angerfelt. 

– Det är viktigare än någonsin tidigare, särskilt 
under rådande omständigheter, att hålla i och 
skapa fungerande samverkansstrukturer när 
förutsättningarna för en arbetslivsinriktad reha-
bilitering försämras, särskilt då antalet arbets-
sökande ökar. Det krävs att vi ställer om på olika 
sätt, är uthålliga och kreativa i att hitta sätt att 
fortsätta samverka och hålla i pågående insat-
ser. Det är en stor utmaning för oss alla, säger 
Annika som ser stora likheter med sina tidigare 
uppdrag där hon kommit i kontakt med och 
arbetat med de flesta målgrupper som behöver 
arbetslivsinriktad rehabilitering.
 

Annika Angerfelt har arbetat under många 
år som socialsekreterare och enhetschef på 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 
inom ekonomiskt bistånd. 

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

Årsredovisningen 
2019 
”Samordningsförbundet 
Stockholms stad har nu 
funnits i fyra år och har 
verkligen etablerat sig som 
ett betydelsefullt forum 
för samverkan mellan 
förbundets medlem-
mar”, skriver förbundets 
ordförande Karin Ernlund (C) i sitt 
förord till årsredovisningen. Förbundets styrelse 
godkände i sitt senaste styrelsemöte i slutet av 
mars årsredovisningen för 2019.

Förbundet har under året finansierat 16 individin-
riktade insatser med totalt ca 883 deltagare. Fem 
nya insatser har startat upp och fyra insatser har 
avslutats. Förbundet har även arbetat med ett antal 
större strukturella insatser. Läs årsredovisningen. 

Nya utmaningar, nya lösningar! 
De rådande omständigheterna har naturligtvis även ställt Sam-
ordningsförbundets olika insatser inför nya utmaningar.  
 

Inom exempelvis Aktivitetsplatsen har personalen hörsammat 
myndigheternas uppmaningar om att minska på fysiska sociala 
kontakter. Detta har dock inte varit enkelt med tanke på att 
projektets verksamhet till stor del bygger på olika gruppaktiveter 
i Aktivitetsplatsens lokaler. Men med kreativa lösningar har per-
sonalen snabbt skiftat fokus till att möta deltagarna på distans. 
Exempelvis genom att erbjuda promenader tillsammans på 
samma väg men på lite avstånd i närområden där deltagarna 
bor eller via telefonmöten för att undvika kollektivtrafiken.  
 

Flera deltagare är väldigt glada över den kontakt och struktur 
som våra medarbetare på Aktivitetsplatsen har kunnat upprätthålla i det här läget. Dessutom är nu målet 
att utveckla och pröva gruppaktiviteter som kan erbjudas via Skype. Våra medarbetare hoppas snart kunna 
presentera aktiviteter digitalt. Dessa kommer du då kunna läsa mer om på förbundets hemsida.

Kommande händelser 

28 maj Styrelsen sammanträder 

04 juni Nästa nyhetsbrev

Bilden är från en annan insats

Några idéer för samverkansprojekt? 
Har du idéer för insatser/projekt? Vi kanske kan hjälpa dig förverkliga dem!
Börja gärna med att läsa nedanstående dokument (via länken nedan) för 
att veta mer om vad ett Samordningsförbund är och vad som krävs för 
att ansöka, genomföra, dokumentera och implementera de insatser som 
Samordningsförbundet beviljat finansiering.
Att söka och driva insatser finansierade av Samordningsförbundet Stockholms stad.

MIA Vidare
Nu är det klart att stadsdelsförvaltningen 
Rinkeby-Kista ansvarar för att utföra insatser 
inom ramen för MIA Vidare som är en fort-
sättning på det pågående ESF-projektet MIA. 
Tanken är att även i fortsättningen erbjuda Case 
Management-metoden och arbetsträning. För 
närvarande pågår dialog kring hur samverkan 
mellan förbundets medlemmar ska ske och vilka 
målgrupper som prioriteras inom MIA Vidare. 

https://samordningstockholm.se/finsamteam/
https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2020/04/2.3-Arsredovisning-2019.pdf
https://samordningstockholm.se/news/aktivitetsplatsen/
https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2020/04/Att-s%C3%B6ka-och-driva-insatser-finansierade-av-Samordningsf%C3%B6rbundet-Stockholms-stad-2020.pdf
https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2020/04/2.3-Arsredovisning-2019.pdf

