
 

 

Samordningsförbundet Stockholms stad, FINSAM 

I mars 2016 påbörjar Samordningsförbundet Stockholms stad sin verksamhet. 
Stockholms stad, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms läns 
landsting ingår då i en finansiell samverkan (FINSAM) med syfte att ge stöd åt 
stockholmare att uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. 

 

Målet är att undvika gråzoner mellan myndigheterna, utveckla en välfungerande samverkan 

och att använda resurser på ett effektivt sätt. Målgruppen för Samordningsförbundet 

Stockholms stad är personer mellan 16-64 år som behöver få sina rehabiliteringsinsatser 

samordnade från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, landstinget och kommunen.  

Varför skapar vi ett samordningsförbund? 

I Stockholms stad finns många samverkande aktörer med olika ansvarsområden. 

Samordningsförbundet har bildats för att skapa bättre förutsättningar för målgruppen (16-64 

år) med komplexa rehabiliteringsbehov att komma till egen försörjning. För att det ska vara 

möjligt finns behov av ett närmare samarbete mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassan, 

Stockholms läns landsting och Stockholms stad.  

 

När lagen om finansiell samordning (FinsamL 2003:1210) utformades bedömdes nära fem 

procent av befolkningen i arbetsför ålder vara i behov av omfattande stöd från flera 

myndigheter för att komma i arbete och få en egen försörjning.  

 

Samordningsförbundet Stockholms stad ska komplettera ordinarie verksamheter och bidra till 

att skapa en struktur så att samverkan mellan myndigheterna fungerar över tid. Genom ett 

samordningsförbund kan parterna också gemensamt bygga mer strukturerade och hållbara 

former för samverkan, främja metodutveckling och skapa fler aktiviteter som ger målgruppen 

ökade möjligheter att utveckla sin arbetsförmåga och bli oberoende genom egen försörjning.  

 
Samordningsförbundet Stockholms stad ska:  
 

• Förbättra och förenkla för medborgare som har behov av stöd från fler parter  

 

• Göra det möjligt för myndigheterna att identifiera individers totala behov av rehabilitering 

och finansiera förebyggande- och rehabiliterande insatser. 

 

• Dela gemensamma resurser och fatta beslut om hur de ska användas utifrån individuella 

behov samt ha en enkel, tydlig och kostnadseffektiv organisation och utveckla befintliga 

samverkansstrukturer. 

 

• Stödja samarbetet mellan de samverkande parternas yrkesgrupper samt utgå från lokala 

behov och initiativ.  

 



• Främja metodutveckling, bidra till olika projekt och förstärka långsiktigt de ordinarie 

samverkansstrukturerna. 

Stadsövergripande organisation  

Samordningsförbundet Stockholms stad ska organiseras som ett stadsövergripande förbund 

med en styrelse och en förbundschef. En samordnare kommer att anställas som ska stötta 

förbundschefen både i det strukturella och lokala kartläggnings- och utvecklingsarbetet. Att 

ordna förbundet stadsövergripande underlättar samverkan oavsett eventuella förändringar av 

geografiska gränser för myndigheterna. Det kommer också skapa synergieffekter, ett 

erfarenhetsutbyte och lärande inom staden.  

Lokala samverkansgrupper 

Den finansiella samordningen bygger på att det finns lokalt inflytande och lokala behov är 

utgångspunkten för de frågor kring vilka man skall samverka. De lokala behoven identifieras 

och initiativ till utvecklingsidéer ska lyftas fram till förbundet av de samverkanskluster som 

finns runt Jobbtorg Stockholm i Farsta centrum, Kista centrum, Rosenlundsgatan, Skärholmen 

centrum och Vällingby centrum. Klusteruppdelningen ser ut så här: 

 

 
 

Vad händer under den närmaste tiden? 

Representanter till styrelsen och beredningsgruppen har utsetts. Styrelsen beslutar om 

rekrytering av en förbundschef och en tillförordnad förbundschef kommer att utses i väntan 

på rekrytering. Under våren kommer frukostmöten att hållas riktade till politiker och chefer 

för att ytterligare förankra samordningsförbundets bildande. Efter sommaren kommer en 

inspirationskonferens att anordnas med bredare inbjudan.  

 



Vill du veta mer? 

Välkommen att kontakta oss: 

Arbetsförmedlingen 

Robert Pettersson, tfn 010-487 68 29, robert.pettersson@arbetsformedlingen.se 

 

Försäkringskassan 

Marie Magnusson, tfn 010-116 18 44, mari.magnusson@forsakringskassan.se 

 

Stockholms läns landsting 

Barbro Hansson, tfn 08-123 134 01 eller 073-682 57 18, barbro.hansson@sll.se 

Stockholms stad 

Arja Kallo, tfn 08-508 359 19 eller 076-12 359 19, arja.kallo@stockholm.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:robert.pettersson@arbetsformedlingen.se
mailto:mari.magnusson@forsakringskassan.se
mailto:barbro.hansson@sll.se
mailto:arja.kallo@stockholm.se

