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5 år med Samordningsförbundet
Samordningsförbundet Stockholms stad såg dagens ljus i början av mars
2016 efter ett gemensamt beslut av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Region Stockholm och Stockholms stad. Genom Samordningsförbundet
kan de nu gemensamt bygga mer strukturerade och hållbara former för
samverkan, prova nya arbetsmetoder och ge stockholmare nya möjligheter
att utveckla sin arbetsförmåga och komma närmare egen försörjning.
Samordningsförbundet inledde sin verksamhet med ett tiotal insatser under de första åren. Under åren har insatserna etablerats och utökats. Det
har resulterat i att ett stort antal stockholmare har fått stöd att lämna
utanförskap, bryta isolering och förbättra sin hälsa. En del har kommit
närmare arbete och studier medan andra har börjat arbeta eller studera.
MIA-projektet och Insatskatalogen var bland de mest tongivande
insatserna som förbundet valde att vara med i under de två första åren.
År 2017 drog förbundet igång även med insatserna Grön etablering,
Aktiviteter mot arbete (AMA), FINSAM-team, Prolog och stadsdelsmammorna. Hemsidan lanserades också detta år och förbundet började delta
i politikerveckan Järva och i de årliga förekommande ASF-dagarna,
Arbetsintegrerande Sociala Företag. Redan 2018 hade antalet anställda,
projektledare och verksamhetsutvecklare ökat som i sin tur ledde till att
förbundet startade fler och mer omfattande projekt och insatser. FINSAM-team fortsatte att utvecklas och etablerade sig inom Jobbtorgen.
Förbundets kunskapsdialoger för medlemmarnas medarbetare blev ett
viktigt forum för samverkan, nätverksbygge och kunskapsutbyte.
Under 2019 genomförde förbundet en enkätundersökning för att ta
reda på hur känd verksamheten var bland förbundets medlemmar.
Trots att förbundet inte funnits så länge var det drygt hälften av de
1500 tillfrågade som kände till förbundet och dess insatser. Det var ett
gott betyg, men arbetet med att sprida information om verksamheten
fortsätter med oförminskad styrka. Detta år startade förbundet även sin
största individinriktade insats: Aktivitetsplatsen. Dessutom har ”Rätt stöd
för mig!” och Rehabiliteringsbanan tillkommit som viktiga insatser, där
den förstnämnda är, i likhet med MIA Vidare, delfinansierad med medel
från ESF, Europeiska Social Fonden.
Som ett ytterligare steg på resan med att främja socialt företagande i
Stockholm stad tecknade förbundet avtal med ett antal aktörer i slutet
på 2020. Upphandlingen ligger öppen vilket möjliggör för fler samarbeten under 2021. Tidigare har endast deltagare i MIA Stockholm
haft tillgång till avtalade platser, men nu får fler av förbundets insatser
och projekt möjlighet att erbjuda sina deltagare rehabilitering genom
arbetsträning. Deltagare hos FINSAM-team och Aktivitetsplatsen har nu
också möjlighet till arbetsträning hos någon av de 9 leverantörerna.
Förbundet är numera ett av de största Samordningsförbunden bland de
cirka 80 förbund som finns runt om i landet. Förbundet utgår från lokala
behov och utvecklar välfärden nära och tillsammans med medlemmarna och individerna. Samordningsförbundet är en viktig arena för
samverkan som överbryggar glappen mellan samhällsaktörerna som
blivit allt mer specialiserade. Samordningsförbundet Stockholms stad är
ett komplement till medlemmarnas ordinarie verksamheter och strävar
efter att tillgodose stockholmarnas behov av samordnad rehabilitering,
i enlighet med lagen om finansiell samordning, den s k FINSAM-lagen.
Nu är siktet inställt på att fira 10-årsjubelium och att vi till dess erbjuder
betydligt fler stockholmare att ta del av förbundets insatser!

Kommande webbinarium:
Länk till webbinarium

Den 26 mars kl 8:30 - 10, om FINSAM-team, Aktivitetsplatsen och Arbetsträningsplatser. Väl mött!

