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Rehabiliteringsbanan  
Samordningsförbundets styrelse har beslutat att 
driva Rehabiliteringsbanan under ett år som ett 
pilotprojekt i stadsdelen Skärholmen. Det är en 
fortsättning på arbetet med Stockholmsmodel-
len. Målet är att: 

• Förbättra samverkan och synliggöra de 
olika aktörernas möten kring personer med 
försörjningsstöd, som är sjukskrivna, saknar 
sjukpenninggrundande inkomst och är i 
behov av samordnad rehabilitering. 

• Visa effekter av att arbeta enligt Rehabili-
teringsbanan så att arbetet kan fortsätta till 
fler stadsdelar. 
 

Rehabiliteringsbanan digitaliseras och kommer 
att vara tillgänglig på förbundets hemsida. 

För att ytterligare stödja arbetet med målgrup-
pen skapar förbundet ”Den digitala rehabilite-
ringsbanan”. Den blir tillgänglig via vår hemsida 
och ska visualisera de olika aktörernas arbets-
processer för att öka kunskapen om vilken aktör 
som ger vilket stöd.

AMA och SIP-samordnare avslutade 
Två av förbundets projekt avslutades under vå-
ren. Slutrapporterna till dessa två projekt finns 
att läsa på förbundets hemsida.

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

Ny anmälan till Aktivitetsplatsen 
För att tillgodose en god kedja av insatser för 
personer som behöver samordnade insatser skapar 
förbundet nya anmälningsvägen till insats hos Akti-
vitetsplatsen genom följande samverkansforum:

•      FINSAMteam
•      Gemensam Kartläggning inom ramen för  
        stärkt samverkan mellan Arbetsförmedlingen  
        och Försäkringskassan
•      SIP möte (samordnad individuell planering)

När person och ansvarig/ansvariga myndigheter 
och organisationer kommer fram till att nästa steg 
är förrehabiliterande insatser för att kunna ta del av 
arbetslivsinriktade insatser hos Arbetsförmedlingen 
eller Jobbtorg, är det aktuellt med anmälan. Till 
stöd inför anmälan till Aktivitetsplatsen finns en 
checklista. Läs mer på förbundets hemsida.

Kommande händelser 

24 september: Styrelsen sammanträder 

02 oktober: Nästa nyhetsbrev

Några idéer för samverkansprojekt? 
Har du idéer för insatser/projekt? 
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.

Insatskatalogen 
Våra medarbetare fortsät-
ter uppdateringen av de 
insatser som är inlagda. De 
ser över att till exempel om 
kontaktuppgifterna stämmer 
och att informationen skrivs 
om på lättläst. Nya insatser kommer också suc-
cessivt att läggas in. Tanken är att Insatskatalo-
gen ska utvecklas till en Välfärdskatalog med en 
AI-baserad lösning, en Vägvisare bland insatser 
utifrån olika individuella behov. Tipsa oss gärna 
om de insatser du känner till som du saknar på 
Insatsatalogen. Insatskatalogen hittar du här. 

MIA Vidare
Den 1 juni startade MIA Vidare 
som är en fortsättning på det 
pågående ESF-projektet MIA. 
Målgruppen för MIA Vidare är 
personer mellan 16 och 64 år 
som behöver samordnat stöd för att bli självför-
sörjande. Projektet är en samverkan mellan åtta 
samordningsförbund i Stockholms län, från tidi-
gare sex samordningsförbund. Sandra Liljefors-
Möll är vår nya delprojektledare. Hon kommer 
att arbeta på stadsdelsförvaltningen Rinkeby-
Kista som ansvarar för att utföra insatser inom 
ramen för MIA Vidare. Projektet medfinansieras 
av ESF, Europeiska Socialfonden. Kontakta Sandra 
Liljefors-Möll: sandra.liljefors-moll@stockholm.se

Senaste från styrelsen 
Styrelsen beslutade den 28 maj bland annat att:
• förlänga insatsen Samordnat stöd på Alternativ SFI
• förlänga handledartjänsten till Yalla Rinkeby
• tillsätta en lotsfunktion till FINSAM-teamen

https://samordningstockholm.se/events/myndighetsgemensam-samverkan/
https://samordningstockholm.se/avslutade-insatser/
https://samordningstockholm.se/finsamteam/
https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2020/05/checklista-AP-1.0.docx
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/kontakta-oss/
https://www.insatskatalogen.se/
mailto:sandra.liljefors-moll%40stockholm.se?subject=Vill%20g%C3%A4rna%20veta%20mer%20om%20MIA%20Vidare%21

