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Samarbete 
strategiskt

Resurser och 
behov, VP, mål 
och resultat 

Biträdande och 
enhetschefer

4-6 ggr/år 

Ärendesamarbete 

Ärendedragning  
på JT City

En gång i 
månaden 

AF-handläggare 
Jobbcoacher 
Socialsekreterare

AF+JT kl. 9-12                      
KNÖ 9-10                   
Södermalm10-11       
Hemlösa 11-12 

Samverkan City-klustret 2019

VAD

VEM/VILKA

NÄR/VAR

Utvärdering november 

2019 



Finsamteam Jobbtorg Stockholm

Individ

AF

FK

Stock-
holms
stad

SLL



Bakgrund Finsamteam Jobbtorg

Behovet av fyrpartssamverkan, flertal förfrågningar till 
Samordningsförbundet Stockholms stad om handläggarteam och 
behovet av samordning för deltagaren

Samordningsförbundets styrelse fattade beslut i augusti 2017 att 
skapa Finsamteam på Jobbtorgen



Uppdrag Finsamteam Jobbtorg
Syfte

Skapa en hållbar struktur för samverkan över staden

Underlätta samverkan för medarbetarna  

Bidra till att deltagaren får rätt insats och stöd av de parter som medverkar

Övergripande mål

Fler deltagare i aktivitet och till egen försörjning genom arbete eller studier.

Målgrupp

Personer 18 till 64 år boende i Stockholms stad som i sin rehabilitering mot 
arbete/studier och egen försörjning är i behov av samordnade insatser från 
flera myndigheter



Finsamteam Jobbtorg

• En koordinator anställd av Jobbtorg Stockholm ansvarar för teamen och håller i mötena

• Teamen består av fasta, lokala, representanter från Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Stockholms stads socialtjänst och 

Jobbtorg

• Alla parter ska kunna initiera ett ärende

• Klienten/patienten/aspiranten/sökande/försäkrade/brukaren deltar på mötet

• Teamet gör en gemensam planering tillsammans med deltagaren

• Teamen träffas två halvdagar/månad på varje Jobbtorg och träffar 2-3 personer per gång



Hur går det till?

Medarbetare inom:

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassan

Stockholms stad

eller

Landstinget

bedömer behov av 
samordnad planering 
för individ

Individ tillfrågas om 
att delta på 
teammöte

Anmälan och 
samtycke  till 
koordinatorn

Koordinatorn beslutar 
om ärendet tas upp på 

möte eller inte

Teammöte

Gemensam 
plan

Anmälaren 
ansvarar för 
planeringen

Uppfölj-
ning efter 

6 mån



Var finns Finsamteamen?

• Jobbtorg City

• Jobbtorg Farsta

• Jobbtorg Kista

• Jobbtorg Skärholmen

• Jobbtorg Vällingby



Finsamteam Jobbtorg Stockholm

www.samordningstockholm.se

Koordinator Ulrika Gustafson

ulrika.gustafson@stockholm.se

08-508 49 094, 076-12 49 094
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