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Bakgrund 

Stockholms stad växer och regionen skapar nya arbetstillfällen på en redan stark arbetsmarknad. En 

utmaning är att stockholmsregionens arbetsmarknad är kunskapsintensiv och ställer stora krav på 

arbetssökande. I takt med tillväxten blir personer och grupper som har svårt att ta sig in på 

arbetsmarknaden mer synliga. 

Stockholms stad har många samverkande aktörer, med olika geografiska ansvarsområden. 

Kontinuiteten i samverkan påverkas av återkommande förändringar i organisationerna. Sammantaget 

försvårar dessa faktorer samverkan och möjligheten till att långsiktigt planera och upprätthålla den, 

såväl på individ- som på strukturell nivå. 

Stockholms stad, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms läns landsting har därför 

gemensamt identifierat ett ökat behov av närmare samverkan mellan parterna.   

Finansiell samordning genom ett samordningsförbund ger de samverkande myndigheterna möjlighet 

att bygga mer strukturerade och hållbara samverkansformer.  

Syfte 

Samordningsförbundet Stockholms stad ska komplettera ordinarie verksamheter och bidra till att 

skapa en struktur så att samverkan mellan myndigheterna fungerar över tid. Verksamheten främjar 

metodutveckling, bidrar till olika projekt och förstärker långsiktigt de ordinarie samverkansstrukturerna. 

Syftet med samordningsförbundet är att uppnå en effektivare användning av gemensamma resurser 

och underlätta samverkan mellan myndigheterna. Individerna kan genom en mer utvecklad 

samverkan erbjudas individuellt anpassat stöd och därigenom uppnå en ökad grad av egen 

försörjning. 

Vision 

Välfungerande samverkansstrukturer och insatser inom samordningsförbundet Stockholms stad leder 

till ökad grad av egen försörjning och ett självständigt liv för de enskilda individer. 

Samordningsförbundets uppgifter  

Samordningsförbundets uppgifter är att: 

1. Besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen  

2. Stödja samverkan mellan samverkansparterna  

3. Finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser som avses i 2§ 

FinsamL och som ligger inom de samverkande parternas samlade ansvarsområden 

4. Besluta på vilket sätt de medel som står till förfogande för finansiell samordning ska användas  

5. Svara för uppföljning och utvärdering av beslutade insatser 

6. Upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen  
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7. Stödja utveckling av förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat 

Utgångspunkter för samordningsförbundet Stockholms stad verksamhet 

Verksamheten i samordningsförbundet Stockholms stad ska utgå ifrån följande punkter: 

 Organisationen är enkel, tydlig och kostnadseffektiv 

 Varje part är aktiv och utgår ifrån vad som är bäst för medborgaren 

 Verksamheten utgår ifrån och bidrar till att utveckla befintliga samverkansstrukturer 

 Verksamheten förbättrar och förenklar för medborgaren genom välfungerande 

samverkansstrukturer 

 Verksamhetens insatser utgår ifrån lokala behov och initiativ 

 Verksamheten bidrar till att skapa likställighet och enhetlighet inom staden inom 

rehabiliteringsområdet 

 Verksamheten främjar metodutveckling och lärande samt bidrar till att skapa synergieffekter inom 

staden 

 Resultatet av verksamheten följs upp och effekter utvärderas ur olika perspektiv 

Principer för insatser 

Följande principer är vägledande för de insatser som samordningsförbundet Stockholms stad 

finansierar: 

 Insatser bygger på långsiktighet och integreras i möjligaste mån i ordinarie verksamhet 

 Individerna kan delta i aktiviteter oavsett var de bor inom Stockholms stad 

 Insatserna utgår från individens egna förutsättningar och behov 

 Individerna får lättare tillgång till insatser som de olika parterna har och nya insatser kan skapas 

utifrån behov 

 Individens delaktighet är viktig och främjas 

 Förebyggande insatser för individer och olika definierade riskgrupper prioriteras 

 Insatserna kan vara såväl strukturella som individinriktade 

Målgrupp 

Målgruppen är personer mellan 16-64 år som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från 

minst två av parterna. Prioriterade målgrupper och insatser kan variera över tid och ska utgå från 

identifierade lokala behov.  

Organisation och samverkansstrukturer 

Parterna är överens om att bedriva finansiell samordning genom ett samordningsförbund, med en 

styrelse, en förbundschef, ett arbetsutskott och en beredningsgrupp.  

Styrelsen utser inom sig arbetsutskottet. Förbundschefen är föredragande. Arbetsutskottet har till 

uppgift att bereda ärenden till styrelsemötena och hanterar ofta också mer löpande ärenden inom 

styrelsens mandat. 

Beredningsgruppen består av företrädare för de samverkande myndigheterna och har som uppdrag 

att vara ett stöd för förbundschefen vid förankring och förberedelser av förslag till styrelsen.  
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Lokal förankring och lokala behov tillgodoses genom processtöd och en samverkansgrupp per 

samverkanskluster, som arbetar utifrån klustrets förutsättningar och behov.  

 

------------------------------------------ 

Beslut om avsiktsförklaringen har tagits i Stockholms stads Kommunfullmäktige 2016-02-08 

och i Stockholms läns Landstingsfullmäktige 2016-02-16. 

 


