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Egenmakt – digitalt stöd för 
arbetsrehabilitering i samverkan

Samordningsförbundet har beviljats medel 
från Vinnova för att driva ett utvecklingsprojekt 
tillsammans med RISE (Research Institutets of 
Sweden), Stadsmissionen Stockholm, Attention 
Stockholm och teknikföretaget Myindicators. 
Projektet ska bidra till ökad egenmakt för indi-
viderna i förbundets insatser genom att skapa 
ett digitalt stöd, de själva är medskapare av, som 
motiverar att göra stegförflyttningar och ger 
kontroll över den egna rehabiliteringsprocessen. 
Målet är att individerna i förbundets insatser når 
egenförsörjning. Läs mer på förbundets hemsida.

Aktivitetsplatsen på sociala medier 
För att bl a öka tillgängligheten för deltagarna 
finns nu Aktivitetsplatsen på sociala medier. 
Insatsen har ställt om 
igen efter de nya skärpta 
allmänna råden, sedan 
29 oktober och erbju-
der aktiviteter digitalt. 
Exempel på aktiviteter 
som erbjuds är mindful-
ness, träning, vägledning, 
skapa med händerna, 
bokcirkel och måleri. 
Enskilda fysiska möten är även möjligt. Övrig 
kontakt sker på telefon, walk and talk osv. 
Läs mer på förbundets hemsida, där du även 
hittar länk till instagramkontot.

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 Samordningsför-
bundet beviljat finansiering.
Att söka och driva insatser finansierade av Samordningsförbundet Stockholms stad.

Lots till FINSAM-team 
Nu har FINSAM-teamen en resurs i 
form av en lots, Karin Kostropetsch. 
Lotsen ska kunna stötta deltagaren 
i ett specifikt uppdrag som formu-
leras i teammötets gemensamma plan. Hon 
följer även upp planen med anmälaren och 
kan om behov uppstår erbjuda visst stöd för att 
genomföra planeringen.
FINSAM-teamen är en struktur för samverkan 
för arbetslivsinriktad planering och vid behov 
rehabilitering. Samverkansstrukturen sker mel-
lan Jobbtorg Stockholm, Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Socialtjänsten och Region 
Stockholm. Läs mer på förbundets nya hemsida.

Välbesökta webbinarier under hösten
Förbundet har hållit ett 
par mycket uppskat-
tade och välbesökta 
webbinarier under 
hösten. 
Webbinariet, den 16 
oktober, handlade om 
hur FINSAM-team fungerar och hur detta kan 
vara en väg in till Aktivitetsplatsen. En insats som 
det i sin tur informerades om under webbinariet. 
Läs mer och ta del av presentationerna. 

Webbinariet den 17 november handlade om våra 
ESF-projekt: ”Rätt stöd för mig!” och MIA Vidare:
 

Till exempel om hur MIA Vidare använder meto-
den Case management för att stödja deltagaren 
i sin väg för att komma närmare till egen försörj-
ning. Dessutom remittentens uppdrag och vikten 
av samverkan inom MIA Vidare. Också om hur 
”Rätt stöd för mig!” arbetar med att involvera med-
arbetare och målgrupper genom tjänstedesign.
 Ta del av presentationen under webbinariet.

Samordningsförbundets nya hemsida 
Nu är för-
bundets nya 
hemsida 
här. Till det 
yttre präglas 
hemsidan, 
som sig bör, 
av förbundets grafiska profil, med den karaktä-
ristiska gröna färgen. Men sidan har fått en helt 
ny struktur där förbundets insatser och dess 
samverkansformer har fått en framträdande 
plats. Tanken är att fokusera på det viktigaste i 
arbetet som förbundet gör där samverkan inne-
bär skillnad för individer i behov av förrehabili-
terande insatser, för att kunna komma närmare 
arbete eller studier. Besök gärna nya hemsidan!
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