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Samordningsförbundet Stockholms stad, FINSAM 
april 2016 

 

Styrelsen för Samordningsförbundet Stockholms stad 

Övre raden: Siri Persson, Arbetsförmedlingen,  Sten Heinsoo, Stockholms läns landsting, Lennart Jäderqvist,  

Försäkringskassan och Petra Larsson, Stockholms läns landsting 

Nedre raden: Linda Mihailovic, Försäkringskassan, Emilia Bjuggren, Stockholm stad och Jan Karlsson, 

Arbetsförmedlingen. Johanna Sjö (M) ersättare från Stockholms stad saknas i bilden. 

Foto: Pontus Lilienberg 

 

Styrelsen hade sitt första möte den 31 mars och valde Emilia Bjuggren (S) från Stockholms 

stad som ordförande och Siri Persson från Arbetsförmedlingen som vice ordförande. 

Styrelsens arbetsutskott beslutades bestå av ordförande, vice ordförande och förbundschef. 

 

Tjänsten som förbundschef  

Tjänsten som förbundschef är utannonserad och sista ansökningsdatum är 2016-04-24.  

Annonsen hittar du här 

Styrelsen utsåg Arja Kallo som tillförordnad förbundschef på 50 procent av en heltidstjänst i 

avvaktan rekrytering. Arja kommer att besöka de samverkansmöten som anordnas hos 

parterna för att få en bild av vilka behov av fördjupad samverkan parterna har och vad de 

skulle vilja använda förbundet till. 

 

 

 

http://www.arbetsformedlingen.se/4.38a41afd11d99fbdb65800016.html?url=-123388378%2FNy%2FPlatsannonser%2FVisaPlatsannonser.aspx%3Fids%3D6628749&sv.url=12.38a41afd11d99fbdb65800021
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Beredningsgrupp 

Beredninsggruppen ska bistå förbundschefen med att bereda ärenden till styrelsen. Gruppen 

kommer att ha sitt första möte den 25 april.  

 

Varje part har utsett två representanter: 

Staden: Kicki Wattjersson, avdelningschef Jobbtorg Stockholm, Stockholms stad.  

Socialförvaltningen kommer att utse den andra representanter för staden. 

Försäkringskassan: Mikael Peters, samverkansansvarig och Kay Berndtsson, enhetschef  för 

funktionsnedsättning Öst 1 

Stockholms läns landsting: Marie-Louise Kain, biträdande avdelningschef och Anne-Marie 

Norén, processledare rehabilitering och sjukskrivning 

Arbetsförmedlingen: Amer Baalbaki, samverkanssamordnare och Maria Antonsson, 

sektionschef  Af Unga Funktionshindrade 

 

Kort lägesrapport 

Nu har  arbetet inom samordningsförbundet startat. Till en början består det av att få 

redovisnings- och administrativa rutiner på plats. Bland annat har det genomförts en 

upphandling av ekonomihantering och rutiner behöver skapas för faktura- och lönehanering 

och redovisning. Även arkiv-, försäkrings-  IT- och telefonifrågor med mera behöver lösas. 

Förbundet kommer även att så smånigom ha en egen hemsida. Under 2016 får 

samordningsförbundet låna lokaler av arbetsmarknadsförvaltningen, Stockholms stad. 

 

Informationsmöten 

I slutet av maj eller i början av juni kommer förbundet att anordna informationsmöten som är 

riktade till politiker och chefer. Inbjudningar kommer att skickas ut under april.   

 

Till hösten planeras en större informations- och inspirationskonferens som riktar sig till både 

politiker, chefer och medarbetare. Exempel på insatser som har finansierats av andra 

samordningsförbund i landet kommer att presenteras.  

 

Vill du veta mer? 

Välkommen att kontakta: 

 

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