
  måndag den 19 december 2022 

 

Året 2022 går mot sitt slut… 
Samordningsförbundet fortsätter att genom finansiering av 
samverkansinsatser ge stöd för våra målgrupper på vägen mot 
egenförsörjning. Med den här julhälsningen vill vi passa på att tacka 
er alla för ert engagemang och ert bidrag i samverkan. 
Tillsammans gör vi skillnad! 
 

 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Samordningsförbundet 
Uppsala län önskar er alla  
God jul och Gott nytt år!  
 
Hälsar kansliet och styrelsen 
genom ordförande Mohamad 
Hassan och förbundschef Åsa 
Fichtel 

 
  

UPPTÄCKT AV VÅLD 
 
Förbundet har under 
året fortsatt driva 
arbetet med att bidra 
till ökad upptäckt av 
våld genom att hålla i 
nätverk för 
medarbetare som 
arbetar med att ställa 
frågor om våld, 
arrangera 
kunskapshöjande 
webbinarier och 
omvärldsbevaka kring 
ämnet.  

Samordningsförbundet har under året drivit det ESF-finansierade 
projektet SMAIL-Skattning Mot Arbete i Länet. Runt om i länets 
kommuner har utbildare utbildats i SMAIL och som i sin tur 
utbildat närmare 200 medarbetare i kommunerna.  
SMAIL innebär ett verktyg att använda i samtal  
för att stötta individer att komma närmare  
arbete/studier och ett förhållningssätt för  
arbetet i verksamheterna där bland annat            
vikten av handledarens tilltro till individens förmåga betonas.                                     

            
                                                                                  
 

            
              
     
             

Samordningsförbundet Uppsala läns styrelse har under året 
fattat beslut om finansiering av insatser för sammanlagt 27,4 
mkr för de kommande 3 åren. Därutöver har förbundet gått med 
i en gemensam ansökan som bidragit att 75 mkr kronor beviljats 
till länet för ISA - Insatser i samverkan för unga i för målgruppen 
unga i åldrarna 13 - 29 år som behöver stöd för att fortsätta sina 
studier eller återgå till studier eller arbete. Vi i förbundet kommer 
fortsätta arbetet kring vårt redan påbörjade arbete med 
progression samt även ha ansvar för de transnationella 
kontakterna inom projektet 

Under året har förbundet arrangerat webbinarier och seminarier 
av olika slag. Bland dessa kan nämnas bland annat 
jämställdhet, frågor om våld, hälsoeffekter av arbetslöshet, 
information om Samhall samt arbetsgivarkoordinatorns uppdrag 
i kommunen. Våra webbinarier är i regel välbesökta och utgör en 
plattform för att dela information och kunskap mellan förbundets 
parter kring olika frågor och ämnen.  

INDIVIDINSATSER 
 
I de individinsatser 
Samordningsförbundet 
finansierar har i år 
ungefär 470 deltagare 
fått stöd för att närma 
sig arbetsmarknaden.  
 
Preliminära siffror visar 
att ca 60 % av de 
deltagare som avslutat 
insats har gått vidare 
till arbete och studier. 


