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Inledning 
Petra Hörnqvist, enhetschef Jobbtorg Unga Globen-Skärholmen och Carina Myrvang, enhetschef för 

Jobbtorg Farsta-Skärholmen välkomnar alla till uppstartsmötet.  

 

Presentationsrunda 
 Se deltagarförteckning i slutet av minnesanteckningarna. 

 

 

Samordningsförbundet Stockholms stad 
Eva Magnusson, förbundschef för Samordningsförbundet Stockholm stad sedan den 1 september 

berättar om finansiell samordning, organisation, beslutsgång mm.  

Eva har tidigare arbetat i Göteborg Centrum där hon bl.a. startat upp ett samordningsförbund.  

 

Lagen om finansiell samordning kom 2004 och är en så kallad möjlighetslagstiftning.  

Det beräknas att ca 5 % av befolkningen berörs och målgruppen definieras genom att individen har 

kontakt med minst två av myndigheterna.  

 

Målgrupp inom finansiell samordning: personer som behöver förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 

Gäller alltså inte alla målgrupper inom de fyra myndigheternas verksamhetsområden.  

 

Syftet med samordningsförbund är effektivare och samlad resursanvändning och därmed även bättre 

samverkan.  

 

Insatser: individinriktade insatser, förebyggande insatser samt strukturella.  

Viktigt att bygga på samverkan på stukturer och funktioner och inte bara på personer.  

 

Finansiering till olika samverkansprojekt kan sökas via Samordningsförbundet. Kontakta 

samordningsförbundet vid idéer och förslag. Förslagen ska präglas av jämställdhets – och 

mångfaldsperspektiv.  

 



 

 

 

 

Vad händer nu?  

 

Samordningsförbundet Stockholms stad kommer upprätta en hemsida samt informera om 

Samordningsförbundet i olika samverkansforum.  

 

Samordningsförbundet kommer kartlägga vilka ungdomsinsatser respektive part har för målgruppen 

16-29 år. En viktig del framöver kommer också vara att delta, och erbjuda processtöd till de olika 

lokala samverkansklustren under hösten.  

 

Under början av nästa år kommer förbundet att kartlägga möjligheterna för och behov av socialt 

företagande i Stockholms stad samt möjligheten för parterna att köpa arbetsträningsplatser av sociala 

företag.  

 

Eva tipsar om hemsidan: www.finsam.se där alla samordningsförbund finns med.  På hemsidan finns 

information om olika projekt, vad som har gjorts mm.  

 

Påminnelse om inspirationskonferensen den 10 oktober då det också kommer spridas information och 

det som har gjorts på olika förbund runt om i landet.  

 

Viktigt att tänka på att budgeten inte är delat på klustervis utan på hela stadens område.  

 

Deltagarna på mötet har önskemål att kunna fokusera på de svåraste grupperna och områden.  

 

 

Se bifogad presentation för mer information.  

 

 

 

Förslag på samverkansstuktur 
Carina Myrvang och Petra Hörnqvist, enhetschefer på Jobbtorg Farsta-Skärholmen respektive 

Jobbtorg Unga Globen-Skärholmen presenterar förslag på samverkansstruktur på strategisk nivå. För 

mer info se bifogad presentation.  

 

Bakgrunden till förslaget är att flera av representanterna från Jobbtorg Stockholm, Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan och även Landstinget sitter i flera samverkanskluster.  

Förslaget samverkan framöver går ut på att representanter med strategiska uppdrag träffas i form av 

möten där Finsam är en av de punkter som behandlas.  

 

Förslag att t.ex. kommunen använder av sig en representant per geografiskt kluster som sedan blir 

informationsbärare till den egna verksamheten och de egna enheterna. Till exempel en enhetschef för 

ekonomiskt bistånd skulle kunna vara en sådan representant.  

 

 



 

 

 

 

Beslut: utifrån att myndigheterna är organiserade på olika sätt fick alla fyra myndigheter med sig 

frågan hem till verksamheten - vem som ska representera myndigheten på dessa strategiskta möten.  

 

Beslut: att prova dessa möten och utvärdera hur det fungerat nästa sommar.  

Tilltänkt frekvens för möten: 4 gånger/år.  

 

Beslut: Samordningsförbundet kallar till nästa strategiska möte.  

Målet är att ha 2 möten till under hösten efter konferensen den 10 oktober.  

 

 
Diskussion 
Diskussion om möjliga insatser kom upp, t.ex. multikompetenta team och insatser för personer som 

fått avslag på sjukersättning. Önskemål om en remiss-instans där representanter från de olika 

myndigheterna sitter samlat.  

 

Önskemål att Samordningsförbundet ska informera om de olika myndigheternas verksamheter och 

insatser, informationsspridning t.ex. i form av frukostseminarier. 

 

 

 

 

 

 

Helena Haapala antecknade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
Deltagarförteckning 

 Carl-Henrik Svensson, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning  

 Andreas Groth, Prima psykiatrin 

 Ercan Sahin, Skärholmens stadsdelförvaltning, beställarenheten 

 Angelica Lindström, Enskede – Årsta – Vantörs stadsdelsförvaltning, beställarenheten, 

socialpsykiatri 

 Arto Eriksson, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, ekonomiskt bistånd 

 Ellen Bengtsson, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning 

 Therése Grahn, Skärholmens stadsdelförvaltning 

 Sandra af Winklerfelt, Liljeholmens vårdcentral 

 Annika Angerfelt, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 

 Valida Fendic, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning 

 Linnéa Stigsäter, Arbetsförmedlingen 

 Birgitta Morin, Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning, beställerenheten 

 Carina Cronwall, Hägersten-Liljeholmen stadsdelsförvaltning, ekonomiskt bistånd 

 Marie Magnusson, Försäkringskassan, samverkansansvarig 

 Petra Hörnqvist, Jobbtorg Stockholm Unga Globen-Skärholmen 

 Carina Myrvang, Jobbtorg Stockholm Farsta- Skärholmen 

 Fabio Pittuco, Psykiatri södra Stockholm 

 Janne Karlsson, Arbetsförmedlingen  

 Eva Magnusson, Samordningsförbundet Stockholms stad 

 Helena Haapala, Jobbtorg Stockholm Farsta – Skärholmen 

/Samordningsförbundet Stockholms stad  

 

 

 

Meddelat hinder:  

Susanne Hillberg, Farsta stadsdelsförvaltning, ekonomiskt bistånd 

David Eberhard, Prima vuxenpsykiatrin 

 

 

 


