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Demokratiåtagande 100 år  
 
Ett samordningsförbund utgör en struktur för att få samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, kommuner och Region att fungera över tid. Detta görs bland annat genom 
finansiering av insatser som syftar till att möjliggöra förbättrad hälsa och ökad möjlighet till arbete 
eller studier för personer i behov av samordnat stöd. Syftet med samverkan är att uppnå en effektiv 
resursanvändning, öka andelen medborgare som är självförsörjande och utveckla bättre 
rehabiliteringsmöjligheter för den enskilda personen. Samordningsförbunden verkar för att arbetet 
som bedrivs i de finansierade insatserna utgår från alla människors lika värde och rättigheter och att 
det systematiskt motverkar diskriminerande handlingar.  
 
Några av samordningsförbunden i Stockholms län har beslutat att ställa sig bakom Deklarationen 
för en stark demokrati, däribland Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna. 
 
Genom undertecknandet av deklarationen åtar vi oss att ytterligare förstärka arbetet med att 
synliggöra individers behov och öka tillgången till samordnade insatser oavsett kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, privatliv eller social bakgrund.  
 
Inom ramen för deklarationen åtar sig Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna 
att tillsammans med övriga förbund som ingår att:  
 

• Aktivt sprida kunskap och medvetenhet om jämställdhet, likabehandling samt icke-
diskriminering genom kontinuerliga kunskapsseminarier, webbinarier och workshops med 
medarbetare, chefer, politiker och andra berörda.  

 

• Synliggöra när/om någon missgynnas utifrån ogrundade föreställningar, missgynnande 
mönster och handlingar eller ojämlika förhållanden som identifieras genom arbetet i de 
finansierade insatserna.  
 

• Synliggöra och motverka arbetsmarknadens diskriminering av personer som inte är vita.  
 

• Stärka medborgarnas inflytande och delaktighet i utformningen av finansierade insatser och 
Samordningsförbundets behovsanalyser.  
 

• Kravställa att även upphandlade aktörer såsom leverantörer av arbetsträningsplatser, 
utvärderare och föreläsare aktivt verkar för inkludering, jämställdhet och icke-diskriminering.  
 

 

Här nedan finns konkreta aktiviteter som vi planerar att utföra under hösten 2021 för att stärka det 

interna, externa och kommunikativa åtagandet: 

 

• Ett webbinarium genomförs i september –  insatserna Hoppet och MIA Vidare 
berättar på vilket sätt de arbetar med deltagarinflytande och mänskliga rättigheter 
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• Insatserna som finansieras av Samordningsförbundet utvecklar nya sätt för 
deltagarinflytande tex inflytanderåd för unga. Arbetet dokumenteras och 
kommuniceras utåt på hemsidan, på Instagram och i nyhetsbreven. 

• Deltagarna i insatserna får information om hur de kan påverka sin egen situation och 
hur de kan påverka samhället stort. I december planeras särskilda 
informationstillfällen om kommande val.  

• Samordningsförbundet utbildar handledare inom de arbetsintegrerande sociala 
företagen i diskrimineringsgrunderna för att på ett bättre sätt kunna bemöta deltagare 
som kommer till arbetsträning hos dem. Två utbildningstillfällen genomförs under 
hösten 2021.  

• En workshop på tema ”Hur kan Samordningsförbundet stärka brukarinflytandet?” 
genomförs för styrelsen och beredningsgruppen i oktober.  

• Medarbetare inom båda insatserna Hoppet och MIA vidare genomför workshops 1 
gg/månaden utifrån arbetet med mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder. 
Konkreta exempel från verksamheterna används som underlag för diskussionerna.  

• Ett webbinarium på tema demokratin 100 år genomförs i december. 
 

 
 

- De samordningsförbund i Stockholms län som beslutat att underteckna deklarationen åtar 
sig också att under hösten 2021 hålla en demokratidag för samtliga medarbetare i de 
finansierade insatserna i syfte att fördjupa kunskaperna och skapa dialog och samsyn kring 
hur och varför vi arbetar inkluderande och hur vi säkerställer att medborgares erfarenheter, 
kunskaper och synpunkter tas tillvara. 
 

- Alla aktiviteter kommuniceras på hemsidan och i nyhetsbreven ( kommer ut 1gg/månaden). 
Insatsen Hoppet har ett Instagram-konto där de informerar om aktiviteter riktade mot de 
unga.  

 
 

 


