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Minnesanteckningar från ägarsamråd  
för Samordningsförbundet Stockholms stad 
 
Datum: 25 oktober 2016 kl. 10.30 – 12.00 
Plats: Stadshuset, Ragnar Östbergs plan 1, lokal Maja Sjöström 
 
 
 
 
Närvarande 
Emilia Bjuggren,  arbetsmarknadsborgarråd, Stockholms stad (ordförande i  
 styrelsen)  
 
Amanda Schulin,  borgarrådssekreterare Stockholms stad 

 
Arjun Bakshi,  arbetsmarknadsdirektör, Stockholms stad (ägarrepresentant 
 för Stockholms stad)  
 
Siri Persson,  arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen (vice ordförande i 
 styrelsen)  
 
Sten Heinsoo,  Stockholms läns landsting (styrelseledamot, ordinarie) 
 
Helen Johansson,  regionalt samverkansansvarig, Försäkringskassan (ordinarie 

ägarrepresentant för Försäkringskassan) 
 
Marie-Louise Kain,  biträdande avdelningschef, Stockholms läns landsting 

(ägarrepresentant för Stockholms läns landsting)  
 
Lennart Jäderqvist,  områdeschef, Försäkringskassan (styrelseledamot, ersättare) 
 
Pär-Olov Sennvall,  stabschef, Försäkringskassan (ägarrepresentant för 

Försäkringskassan, ersättare)  
 
Robert Pettersson,  kvalificerad handläggare, Arbetsförmedlingen (ägarrepresentant 

för Arbetsförmedlingen)  
 
Eva Magnusson,  förbundschef, Samordningsförbundet Stockholms stad 
 
Helena Haapala,  samordnare, Samordningsförbundet Stockholms stad 
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1. Välkommen och presentation.  

Emilia Bjuggren öppnar mötet och välkomnar alla närvarande. 
Presentationsrunda av alla deltagare på mötet.  

Eva Magnusson går igenom dagordningen.  

 

2.  Information från Samordningsförbundet Eva Magnusson  

Syftet med ägarsamrådet samt rollerna i ägarsamrådet 

Nationella rådets rekommendation om Ägarsamråd: 

• En gemensam övergripande dialog om förbundets verksamhet och framtida 

inriktning 

• Informera förbundet om vilka prioriteringar som gäller hos respektive 

medlem 

• Skapa tydlighet i rollfördelningen och vara en länk mellan respektive 

förbundsmedlem och förbundet 

• Ägarrollen är av särskilt intresse för att påverka inriktning och innehåll av 

Finsam så att det samverkar och stödjer ägarnas ordinarie uppdrag 

• Vid samrådet bör följande vara vägledande för dagordningen: föregående 

års resultat, strukturella hinder för samverkan, årets resultat, långsiktig 

utveckling och budgetförutsättningar 

 

3. Lägesrapport från Samordningsförbundet Stockholms stad 

Förbundschefen Eva Magnusson informerar muntligt om följande punkter: 

 

Föreberedelser och igångsättning 

• Noggrann förberedelse på alla nivåer 

• Professionellt genomförande 

• Förankrat 

• Efterlängtat 

 

            Omvärldsanalys 

• Etablerad samverkan mellan Jobbtorgen, stadsdelsförvaltningarna och 

Arbetsförmedlingen 

• DUA – Delegationen för Unga till arbete 

• Kommissionen för ett social hållbart Stockholm 

 

Viktigt för samordningsförbundet att hitta sin roll i samverkan med fyra parter, 

som ett stöd till redan etablerad samverkan.  

Verksamhetsplan 2016 och prognos 

 

Målsättning:  

• Öka kunskapen om finansiell samordning och förbundet – ständigt 

pågående arbete 
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• En större informations- och inspirations konferens under hösten - 

genomfördes 10 oktober 

• Dialog med samverkande parter och erbjuda processtöd till lokala 

samverkansgrupper  

• Skapa samverkansarenor – frukostmöten mm - planeras 

• Aktivt processtöd för projekt  

• Planera för 2 individinriktade insatser som kan startas senast i början av 

2017 

• Kartlägga unga vuxna 16-29 år – behov och insatser hos respektive part - 

påbörjat 

• Rutiner för administration, kommunikation, uppföljning och utvärdering mm 

• Kontakt med andra samordningsförbund och bevaka ESF-utlysningar 

 

Prognos: 

Utifrån förbundets intäkter på 8 mnkr för 2016 kommer årets resultat att sluta på  

ca + 4,8 mnkr (september 2016) 

 

Verksamhetsplan och budget 2017 

• Medelstilldelning för år 2017 – besked väntas i vecka 44 

• Individinriktade insatser till 60 procent av budgeten 

• Strukturella insatser till 40 procent av budgeten 

• Administration ej överstiga 25 procent av budgeten 

 

Nuvarande förslag på insatser:  

 

Case Manager projekt - ettårigt projekt för unga vuxna med aktivitetsersättning, 

personer med psykisk ohälsa 30-50 år med flera.  

 

Team på vårdcentraler –  förebyggande åtgärder för patienter som riskerar 

långtidssjukskrivning och team som underlättar samarbetet kring patienters 

rehabilitering till arbete. 

 

PTSD-center Stockholm – i första hand kunskapsseminarium om posttraumatiskt 

stressyndrom därefter diskutera om möjligheten att skapa ett centrum i Stockholm – 

ev. delfinansiering från förbundet. 

 

Halmstadsmodellen – införa strukturerat arbetssätt för målgrupen män och kvinnor 

som saknar sjukpenninggrundande inkomst. 

 

Perspektiv för Samordningsförbundet Stockholms stad 

• Samordningsförbundet 2.0 

• Mänskliga rättigheter 

• Familjeperspektivet 

• Sömlöst – transparent - hållbart  
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Komplettering från Marie-Louise Kain, Landstinget att samordningsförbundet ska 

sikta att arbeta med evidensbaserad metodik.  

 

4. Parternas diskussion verksamhetsinriktning 2017 och plan för 2018 och 2019 

Diskussion bland ägarna och redogörelse utifrån varje myndighets förutsättningar.  

Överenskommet att målgruppen nyanlända samt romer utifrån romsk inkludering 

tas med i verksamhetsplanen för 2017. Viljeinriktning att Samordningsförbundet 

Stockholms stad medverkar i det länsövergripande ESF-projektet MIA. 

 

Beslut: Eva återkommer med förslag på omfattning av budget för 2018-2019.  

 

5.  Information/ frågor från ägarna till samordningsförbundet 

Pär-Olov Sennvall från Försäkringskassan informerar om fördelningsmodell för 

statens medelstilldelning för samordningsförbunden, se bilaga 1.  

 

Pär-Olov lyfter också frågan om Försäkringskassans timpris när personal med 

anställning inom Försäkringskassan arbetar i uppdrag finansierade av 

Samordningsförbunden, se bilaga 2. Samordningsförbundet är beroende av 

myndigheternas personal för att utföra myndighetsutövningen.  

  

Bilaga 1: Fördelningsmodell exempel 

Bilaga 2: Kostnader utlånad personal 

 

6. Övriga frågor 

Kommande ägarsamråd. Beslut att förbundschefen kallar till kommande 

ägarsamråd, nästa möte i mars 2017. Möten hålls på Stadshuset.  

 

 

 

 

 

 

 

Antecknade Helena Haapala 

 

 

 

 
 


