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Mötesanteckningar medlemssamråd för 
Samordningsförbundet Stockholms stad 
  
Datum:  Måndagen den 16 oktober kl. 9 - 10 
Plats:  Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1, lokalen Hjalmar Mehr  
 
Närvarande:  
Mirja Räihä, ordförande (S) styrelsen Samordningsförbundet Stockholms stad 
Arjun Bakshi arbetsmarknadsdirektör, medlemsrepresentant för Stockholms stad 
Marie-Louise Kain, medlemsrepresentant för Stockholm läns landsting 
Robert Pettersson, medlemsrepresentant för Arbetsförmedlingen 
Amer Baalbaki, ny medlemsrepresentant för Arbetsförmedlingen 
Peter Lindh, borgarrådssekreterare (S) 
Eva Magnusson, förbundschef, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Helena Haapala, samordnare, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Katarina Svantesson, ekonom/administratör Samordningsförbundet Stockholms stad 
 

1. Välkommen och presentation  

Mirja öppnar mötet och hälsar alla välkomna till medlemssamrådet för Samordningsförbundet 
Stockholms stad. Presentationsrunda. Genomgång av mötets agenda. 

 

2. Beslut om ny medlemsrepresentant från Arbetsförmedlingen 

Amer Baalbaki, tar över efter Arbetsförmedlingens medlemsrepresentant Robert Pettersson. 

 

3. Lägesrapport från samordningsförbundet 
Samordningsförbundet har varit igång sedan mars 2016. Första verksamhetsåret har präglats 
av igångsättning av förbundet genom att ta fram styrdokument och rutiner, skapa gemensamma 
samverkansarenor samt bistå i utvecklingen av lokala samverkansgrupper. Under 2017 har mer 
fokus legat på att starta igång såväl strukturella som individuella insatser. 
 
Pågående individinriktade insatser:  
- Finsamteam på vårdcentralerna Kista och Tensta  
- Jobbtorg Vällingby, aktiviteter mot arbete, AMA 
- Grön etablering- i slutet av oktober kommer de första deltagarna 
- Stadsdelsmammorna- kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden med delfinansiering av 
medlemmarnas utbildningsinsatser till kvinnorna. 
- Hemmasittare- Prologen – samarbete mellan psykiatrin och jobbtorg. 
 
Samordningsförbundet ska enligt verksamhetsplanen 2017 starta upp minst fem individinriktade 
insatser i år, vilket nu är gjort men det finns ekonomiskt utrymme för fler insatser riktade till 
individer under året. 
 
Strukturella insatser 
Samordningsförbundet har under 2017 stärkt kansliet och det strukturella arbetet genom att 
anställa ny personal. 
- En kommunikatör 
- En ekonom/administratör 
- En Utvecklingsledare socialt företagande  
- En Utvecklingsledare unga vuxna 
- En verksamhetsutvecklare inom ESF-projektet MIA som finansieras med ESF-medel  
- Två utvecklingsledare på 50% för nollplacerade kommer att anställas under slutet av året. 
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Ny lokal 
Förbundet har under 2017 växt ur rummen på Arbetsmarknadsförvaltningen och har sedan 
början av oktober flyttat till egna lokaler på Arenavägen 47. 
 
Strukturella insatser som utförts tom oktober 2017 
- Nya hemsidan är klar 
- Insatskatalogen på gång – insatser för unga vuxna ska prioriteras först  
- Frukostmöte med fokus på unga vuxna den 21 april 
- Frukostmöte Halmstadsmodellen den 12 maj 
- MIA uppstartskonferens den 2 juni 
- Frukostmöte-personer med svag ställning på arbetsmarknaden den 4 september 
- Frukostmöte-PTSD den 6 oktober 
- ASF-dagen den 9 oktober samt frukostmöte kring Våld i nära relationer planeras den 8 
december. 
 
Planeringsdag den 25 augusti 
Diskussion om hur Samordningsförbundet Stockholms stad ska utvecklas framöver. 
Fokusera på mer strukturellt arbete för att sprida kunskaperna om Finsam. Planen är att skapa 
sex team på vårdcentraler, och sedan utveckla en strategisk plan för hela staden. Idag finns det 
två team på vårdcentraler på Järva-fältet och de är lyckade satsningar. Vårdcentralerna i 
Hässelby, Liljeholmen och Rågsved är intresserade. 
 
Finsam-handläggarteam på jobbtorgen är på beslutade av styrelsen och arbetat planeras starta 
under 2017 och 2018. 
 
Diskussion om nya målgrupper för 2018  
- Arbeta mer förebyggande med grupper som finns i arbete men behöver stöd. 
- Narkolepsipatienter, stor del är unga som fått vaccinationer. Det är en smal målgrupp och det 
finns många sällsynta diagnoser. Därför är det bra att testa en pilotgrupp för att sedan utveckla 
en metod för sällsynta diagnoser, såsom kronisk trötthetssyndrom  
- Kvotflyktingar med särskilda behov 
- Långtidsarbetslösa äldre (55-65 år) som varit inne i Fas 3 och som funnits med i systemet 
länge men inte kommer ut i arbete, finns mycket ohälsa i den här gruppen. 
 
Ekonomisk halvårsrapport 
Samordningsförbundet Stockholms stad har ca 6 miljoner i överskott för 2017. Får ta med ca 
2,2 miljoner till nästa år. Samordningsförbundet behöver öka insatserna under året men 
kommer nog inte göra slut på alla medel i år. 
 

4. Förslag från Försäkringskassan tilldelning 2018 

Försäkringskassans medlemsrepresentant P-O Sennvall är inte närvarande på mötet men Eva 
presenterar förslaget till förbundets budgetmodell för de fem kommande åren. 

 
Förslag till totalbudget från alla de ingående parter för 5 år: 
2018 - 24 miljoner 
2019 - 32 miljoner 
2020 - 48 miljoner 
2021 - 54 miljoner 
 
Medlen till förbundet ges enligt Försäkringskassan fördelningsmodell, där statens tilldelning för 
år 2018 är ca 27 miljoner, vilket skulle innebär en totalbudget på 54 miljoner. Detta är inte 
hållbart i starten av förbundet och för att hitta en hållbar utveckling för förbundet i Stockholm 
finns ovanstående förslag till 5-årsplan. 
 
Medlemssamrådets tanke kring expansion 
På sikt kan det bli en inre konkurrens om medlen i Stockholms län när nya kommuner vill in i 
Finsam.  
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5. Behov av samordning mellan förbundets insatser/prioriteringar och ESF och 

ex. Sociala investeringsfonden   
Arjun berättar om att det händer mycket i staden och flera större projekt är på gång. Det finns 
tre utlysningar hittills inom den sociala utvecklingen och ESF mm. Viktigt att förbundet är 
välinformerat och vet vad som händer inom olika fonder samt pågående utvecklingsprojekt. 
Viktigt att kartlägga och undersöka hur förbundet kan komplettera, så att förbundet och 
Stockholms stad inte gör samma sak. Samt hitta projekt där alla fyra parter kan vara med i 
samverkan och vara aktiva från början. Viktigt för förbundet att se över helhetskartan och ha en 
pågående omvärldsbevakning.  
Beslut: Samordningsförbundet tar på sig att göra en sådan kartläggning tillsammans med 
parterna. 

 
 

6. Diskussion om verksamhetsinriktning för 2018 

Finns under tidigare punkt. 

 
7. Information om nationell utvärdering av samordningsförbunden av 

Inspektionen för Socialförsäkring   
 

Regeringen har gett i uppdrag till Inspektionen för socialförsäkring (ISF) om en nationell 
utvärdering av samordningsförbundens verksamhet. Utvärderingen består av tre delar: 

1. Beskrivning av Samordningsförbundens verksamhet och organisering – 
slutredovisas den 12 oktober 2018 

2. Utvärdering av de samlade/totala effekterna på kommunnivå – slutredovisas den 
14 december 2018 

3. Plan för att utvärdera effekter på samordningsförbundens insatser på individnivå 
– plan ska redovisas den 15 november 2017 för regeringens ställningstagande – 
förslag att 12 kommuner i hela Sverige deltar i en kvantitativ effektutvärdering 
med randomisering. Stockholms stad är föreslagen att vara en av de deltagande 
kommunerna.  

 
Eva har haft möte med utvärderarna den 4 oktober och diskuterat formerna för förbundets 
möjlighet att delta, detta kräver dock att det finns en strategisk samverkansstruktur över hela 
staden genom tex, Finsam-team på alla Jobbtorg. ISF:s förslag är att individutvärderingen 
påbörjas i slutet av 2018 och sedan följer individerna i minst 2 år. 
 

8. Information/ frågor från ägarna till samordningsförbundet 

Landstinget uppmanar förbundet att använda mallen för årsredovisning, så att 
årsredovisningarna blir mer lika över länet, så att de blir lättare att följa och se helheten. Eva 
informerar att alla i länet använder samma mall from årsredovisningen 2016. 
 

9. Övriga frågor 

Nästa medlemssamråd behövs i samband med att styrelsen beslutar om bokslutet i slutet av 
mars månad 2018. 
Beslut: Nästa medlemssamråd blir torsdagen den 12:e april torsdag kl 9.00-10.00 i Stadshuset, 
lokal meddelas senare. 
 
 
Vid anteckningarna/  
Katarina Svantesson 


