
 
 
 
 
 
 
 

Samordningsförbundet Roslagen  
smörjer samverkan mellan medlemsparterna för 

medborgare i behov av samordning från flera parter. 
 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
Region Stockholm och kommunerna Danderyd, Norrtälje, 

Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
TIPS OM WEBBINARIUM 
 
 

● Bip – de faktorer som har störst effekt 
för om en individ ska få ett arbete. 16 juni   
 

Forskare föreläser om bip-studiens resultat; 
dvs att parallella insatser och handledarens 
tro på individens förmåga är de faktorer som 
har störst effekt för om en individ ska få ett 
arbete. Bip- studien är den internationellt 
största inom sitt område.  
 

Ingen anmälan, Anslut till skype-mötet .  
Mer info  https://samordningstockholm.se/ 

 
● Arbetsförmedlingens projekt  
   ”jämställd etablering” den 11 juni.  
 

Under Webbinarium presenteras matchnings-
metoder som bidragit till en mer effektiv och 
jämställd arbetsmarknadsetablering, hur det 
går att se att metoderna gett effekt, varför 
metoderna fungerar, samt vikten 
av  jämställdhetsintegrerade insatser.  
 

Webbinariet är kostnadsfritt och du anmäler 
dig via länsstyrelsen västra Götalands 
hemsida senast 7 juni 2021.  

 
 

 Gå till Förbundets kalendarium 

 Gå till länets kalendarium 

 

Besök Förbundets hemsida  

 

Skicka mail till Förbundet 

 

MIA projektet på Instagram 

 

Förbundschefen på LinkedIn 

 

 

Senaste nytt från Samordningsförbundet! 
 
Samordningsförbundets styrelse beslutade den 19 maj att finansiera 25 
utbildningsplatser i BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) ett projekt som genom 
forskning har påvisat vilka faktorer som har störst effekt för att en individ ska få ett 
arbete i Danmark. Styrelsen hade till sammanträdet också bjudit in medarbetare 
från kommunens aktivitetsansvar i Österåkers, då det finns ett intresse för 
målgruppen unga som varken arbetar eller studerar. Passande nog så släppte även 
myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) sin slutrapport förra 
månaden. Tipsar om den och några fler artiklar nedan. 
 
Slutrapport från MUCF  
- Nationellt samordnat stöd till unga som varken arbetar eller studerar 
I Sverige finns cirka 150 000 personer mellan 16-29 år som befinner sig i livs-
situationen att varken arbeta eller studera. Gruppen är heterogen men flera är i 
behov av tvärsektoriella insatser för att etablera sig i arbete eller studier. Att 
erbjuda det individanpassade och flexibla stöd som forskning visar är 
framgångsrikt för mål-gruppen men ställer höga krav på samverkan och 
samordning av de offentliga aktörernas insatser. 

I Maj 2020 fick MUCF tillsammans med flera andra myndigheter regeringens 
uppdrag att utveckla ett samordnat stöd till unga som varken arbetar eller 
studerar. Deras arbete har utmynnat i sju förslag och tio bedömningar som 
myndigheterna anser bör prioriteras i ett fortsatt arbete. 

 
  

Tillsammans gör vi skillnad 
 - Inspirerande konferens med Stockholms läns samordningsförbund 
Samordningsförbunden i Stockholms län samlade den 19 maj medlemmar och 
samverkansparter till en inspirationskonferens där de delade med sig av viktiga 
erfarenheter från samordningsförbunden. Exempel från det viktiga arbetet i 
socialfondsprojekt inspirerade till ökat fokus på samverkan. 

 

 
AF och FKs gemensamma viljeförklaring för samverkan genom förbund 
Samverkan genom samordningsförbund har en viktig funktion för att människor 
ska få stöd i att inträda eller återgå i arbete eller studier och på så sätt nå egen-
försörjning. Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har tagit fram en 
viljeförklaring för hur myndigheterna gemensamt ska ta ett större ansvar för 
samverkan genom samordningsförbund. 

 
 
Många intressanta Webbinarium finner ni i länet nu under juni. 
Gå in och titta på förbundens länsgemensamma sida, där hittar du webbinarium 
från länets alla samordningsförbund, kostnadsfria och öppet för alla att lyssna.  
Kommande teman är bland annat covidrelaterad psykisk ohälsa, vårdens 
samordningsuppdrag, unga med samsjuklighet med mera. 
  

 
Nyhetsbrevet tar nu paus några månader återkommer efter sommaren. Nu håller vi 
tummarna för en varm och solig sommar att ”hemmestra” i under semestern.  
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