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Samordningsförbundet Stockholms stad, FINSAM 
juni 2016 

 

Samordningsförbundet Stockholms stad välkomnar förbundschef 

Eva Magnusson  har tillsatts som förbundschef för Samordningsförbundet Stockholms stad.  

 

 

Eva Magnusson är för närvarande boende i Göteborg.  

Hon har tidigare erfarenhet av att starta Samordningsförbundet  

Göteborg Centrum. Innan dess arbetade hon med försökslagstiftningen 

Finsam i Stenungsunds kommun.  

Idag arbetar Eva som utredningsledare på kulturförvaltningen i  

Göteborgs stad. 

 

 

Eva tillträder sin tjänst som förbundschef den 1 september 2016. 

 

 

Verksamhetsinriktning för 2016 

Under styrelsemötet den 16 juni fattade styrelsen beslut om verksamhetsplanen 2016 för 

samordningsförbundet. Under första verksamhetsåret kommer förbundet att fokusera främst 

på att: 

 sprida information och öka kunskapen om den finansiella samordningen och 

samordningsförbundets uppdrag 

 bistå i utvecklingen/utformningen av lokala samverkansgrupper  

 bidra till att möjliggöra och arrangera gemensamma samverkansarenor där 

parterna har möjlighet att öka kunskapen om varandras verksamheter, planera 

för fördjupat samabete, föra dialog om gemensamma behov och utveckling 

samt vad den finansiella samordningen kan användas till 

 aktivt stödja parternas lokala behovanalyser i syfte att identifiera individernas 

behov och områden där samverkan och gemensamma arbetsmetoder behöver 

förstärkas och utvecklas 

 kartlägga behov och befintliga insatser för gruppen unga vuxna 16-29 år och 

undersöka om parterna kan använda sig av varandras insatser 

 

Förbundet kommer även att fortsätta arbetet med att ta fram förbundets styrdokument och 

utarbeta administrativa rutiner. 

 

Två ansökningar om medel beviljade 

Styrelsen har beslutat om de två första ansökningarna för medel som inkommit till förbundet. 

Den ena ansökan gällde kostnader för att kunna anordna myndighetsövergripande 

introduktion för nyanställda inom innerstaden. Den andra ansökan gällde en 

myndighetsgemensam workshop i Spånga-Tensta där syftet är att diskutera hur samverkan 

mellan parterna kan vidareutvecklas. Båda insatserna utgör goda exempel på strukturella 

insatser som kan finansieras av samordningsförbundet.   
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Inspirationskonferens den 10 oktober 

Den 10 oktober 2016 arrangerar Samordningsförbundet Stockholms stad en 

inspirationskonferens på Quality Hotel Globe vid Globen, Stockholm.  

Det blir en kostnadsfri heldagskonferens där du får ta del av inspirerande seminarier från 

verksamheter som finansieras av samordningsförbund runt om i landet. Du får också 

information om samordningsförbundet och om finansiell samordning.  

Målet med konferensen är att du får med dig idéer till hur samverkan mellan vården, 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten  kan utvecklas och vad 

samordningsförbundet kan bidra med i ert utvecklingsarbete. 

Save the date!  Program och länk till anmälan kommer i slutet av sommaren! 

 

Det som har hänt hittills i Samordningsförbundet Stockholms stad 

Hittills har det pågått ett arbete med att bygga upp den administrativa delen av förbundets 

verksamhet och ta fram de styrdokument som förbundet behöver ha. 

 

Beredningsgruppen har träffats vid två tillfällen och påbörjat arbetet med att ta fram en 

beskrivning för hur verksamheter kan ansöka om medel till samverkansinsatser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 31 maj och 1 juni anordnade förbundet informationsträffar och totalt deltog ca 100 

politiker och chefer från vården, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Stockholms 

stad. Ola Andersson, representat för Nationella rådet och förbundschef för 

samordningsförbundet Delta i Göteborg berättade om den finansiella samordningen.  

Samordningsförbunden Södra Roslagen och Huddinge-Botkyrka-Salem berättade om hur de 

arbetar inom sina förbund. Avslutningsvis presenterade Samordningsförbundet Stockholms 

stad sin verksamhet. 

 

Rekrytering av samordnare till förbundet pågår. Samordnaren kommer att ha en viktig roll  i 

de lokala samverkansgrupperna och som kommer att  balnd annat bistå verksamheter i 

framtagandet av projektidéer och processa fram ansökningar om medel.  

 

Med önskan om en skön och solig sommar!  
Arja Kallo,  
tf. förbundschef 
 

   


