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Mötesanteckningar medlemssamråd  
för Samordningsförbundet 
Stockholms stad 
 
 
Datum: Tisdagen den 28 mars 2017 kl. 9:00 – 10:00 
Plats:  Försäkringskassan Alvik, Gustavslundsvägen 133 

 
Närvarande:  
Arjun Bakshi arbetsmarknadsdirektör, medlemsrepresentant för Stockholms stad 
Helen Johansson, regionalt samverkansanvarig, ordinarie medlemsrepresentant för 
Försäkringskassan 
Pär-Olov Sennvall, stabschef, ersättare medlemsrepresentant för Försäkringskassan 
Anne-Marie Norén, processledare rehabilitering och sjukskrivning HSF Närsjukvård  
ersättare för Marie-Louise Kain, medlemsrepresentant för Stockholm läns landsting 
Robert Pettersson, kvalificerad handläggare, medlemsrepresentant för 
Arbetsförmedlingen 
Emilia Bjuggren, arbetsmarknadsborgarråd, Stockholms stad ordförande i styrelsen 
Siri Persson arbetsförmedlingschef, Arbetsförmedlingen vice ordförande i styrelsen 
Amanda Schulin, borgarrådssekreterare Stockholms stad 
Eva Magnusson, förbundschef, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Helena Haapala, samordnare, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Baten Mahabubul, praktikant inom Samordningsförbundet Stockholms stad 

 

1. Välkommen och presentation  

Eva öppnar mötet och hälsar alla välkomna till medlemssamrådet för 

Samordningsförbundet Stockholms stad. Genomgång av mötets agenda. 

 

2. Årsredovisning 2016 från samordningsförbundet 

Samordningsförbundet Stockholms stad startade sin verksamhet den 1 mars 2016, 
med de ingående medlemmarna Stockholms Läns Landsting, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Stockholms stad. Första verksamhetsåret har präglats av 
igångsättning av förbundet genom att ta fram styrdokument och utarbeta administrativa 
rutiner, skapa gemensamma samverkansarenor samt bistå i utvecklingen av lokala 
samverkansgrupper.  
 
Förbundet har under 2016 genomfört samtliga punkter enligt verksamhetsplanen 2016 
som styrelsen beslutad i juni 2016, främst strukturella insatser samt förberett för två 
individinriktade insatser med start i början av 2017. Det ekonomiska resultatet för 2016 
visar på ett överskott på + 5,1 mnkr.  
 
Verksamhetsplanen togs i juni 2016 och Samordningsförbundet har genomfört det som 
beslutats i verksamhetsplanen. Arja Kallo startade upp förbundet under 2016, Eva 
började som förbundschef i september och Helena som samordnare i oktober. 



 

Stockholm 
2017-03-30 

 

 
Postadress: 

Samordningsförbundet Stockholms stad 

c/o Arbetsmarknadsförvaltningen 

Box 10014 

121 26 Stockholm-Globen 

Besöksadress: 

Livdjursgatan 4 

Org.nr. 222000-3178 

 

 

Förbundet har nyligen anställt även en kommunikatör, Masood Khatibi som arbetar 
50% för förbundet och 50% för det länsövergripande ESF-projektet MIA.  
 
De individinriktade insatserna kom inte igång under 2016 utan fokus låg på de 
strukturella insatserna och uppbyggandet av förbundet. Beslut om den första 
individuella insatsen Case Management togs i november och multikompetent team på 
vårdcentral togs i januari. Under hösten 2016 har förbundet startat arbetet med de 
lokala samverkansgrupperna där alla grupper är nu är i gång. Förbundet har också haft 
fem styrelsemöten och fem beredningsgruppsmöten under 2016.  
 
Under punkten lyftes frågan om eget kapital av Arjun och Pär-Olov ger ett svar att det 
inte finns några formella hinder att samla på sig eget kapital men det kan bli problem 
vid tilldelning av nya medel.  
 

3. Diskussion om verksamhetsinriktning och medelstilldelning inför 2018 

med presentation av Försäkringskassan P-O Sennvall 

P-O förklarar tilldelningsmodellen som baseras på befolkningen och försörjningsmåttet. 
I år får Samordningsförbundet totalt 16 miljoner. Fler kommuner planerar att ansluta sig 
eller bilda samordningsförbund inom länet under året . Antalet förbund i länet och 
försörjningsmåttet påverkar den framtida tilldelningen av medel. Se bilaga. 
 
Diskussion kring vad som är en rimlig tilldelning utifrån behoven för 
samordningsförbundet. Det kan finnas en fara i att utnyttja medlen maximalt i början, 
då förbundet kanske inte hinner göra av med allt, och att det kan behövas en reserv 
om det uppstår andra behov som behöver tillfredsställas. Enligt P-O är det troligt att det 
finns utrymme för en fortsatt ökning av statens tilldelning till Stockholms 
samordningsförbund 2018. 
 
Eva lyfter förbundets behov av strategiskt stöd från ägarna för att hitta hållbara och  
strukturella former för verksamheten. 
 
Förslag från medlemsrepresentanterna på vad medel kan användas till: utbildning inom 
våld i nära relationer och säkerställandet att förutom kunskap ska det finnas lämpliga 
och tillräckliga insatskedjor.  
 
Annat förslag för medelanvändning är arbetet med arbetsintegrerade sociala företag, 
vilket redan är ett uppdrag från styrelsen i verksamhetsplanen för 2017.  
 
Ytterligare förslag för användning av medel är frågan hur vi kan stötta individer från 
daglig verksamhet som fått arbete att kunna behålla anställningen.  
 
Arjun betonar att utifrån stadens inriktning är det viktigt att hitta glappen mellan 
myndigheterna, de områden där samverkan inte fungerar och när individer hamnar 
emellan myndigheterna. Processen att identifiera  dessa organisatoriska mellanrum 
kan ta tid men behövs för att hamna rätt med förbundets verksamhet.  
 
Robert lyfter de resursteamen/råden som skapats inom andra kommuner och som 
fyller en viktig funktion.  
 
Eva lyfter Jobbtorgen som redan viktig arena för samverkan och lägger fram förslaget 
om  det går att komplettera Jobbtorgens verksamhet med fyrpartssamverkan.  
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Eva betonar att det är också viktigt att göra nollmätningar för att sedan kunna mäta 
resultat av förbundets verksamhet och påverkan.  
 
Anne-Marie tar upp vikten av de strukturella insatserna i början och speciellt inom  
landstinget saknas det kunskap om FINSAM/Samordningsförbundet.  
 
Inför 2018 anser medlemssamrådet att behålla den planerade budgeteringen för 
förbundets verksamhets inriktning med totalt 24 miljoner kronor.  
 

4. Diskussion om policy för inlånad personal 

Eva går igenom presentationen gällande inlånad personal. Förslag på policy ska tas 
fram som ska beslutas av styrelsen under våren.  
 

5. Diskussion om ny arbetsmodell för kansliet – tematiska processledare 

Eva går igenom förslaget om arbetsmodell för kansliet.  
Diskussion kring om förbundet ska visstidsanställa alternativt låna in personal till 
förbundet. Psykosocialt arbetsmiljöansvar blir otydligt vid placering vid inlåning av 
personal.  
Diskussion kring omfattning av tjänster, hel- eller deltid, svårt att utföra ett arbete inom 
hemmamyndigheten på deltid. Bättre med heltidsanställningar i form av att förbundet 
visstidsanställer personal från de ingående myndigheterna på heltid.   
  
Förslag att förbundet visstidsanställer processledare med expertis inom processledning 
som kan arbeta med flera temaområden inom ramen för ett heltidsuppdrag.   

 

6. Information/ frågor från ägarna till samordningsförbundet 

Robert informerar om att Arbetsförmedlingen får en ny chefsstruktur från den 1 april. 
Beslut om Arbetsförmedlingens representant i Samordningsförbundets styrelse 

kommer senare.  
 

7. Övriga frågor 

Inga övriga frågor.  

 
 
//Antecknade: Helena Haapala, samordnare 


