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Vad är Insatskatalogen?
Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är 
att effektivisera och rationalisera sökandet efter 
rätt insatser till rätt person. Katalogen är 
framtagen av Samordningsförbundet Centrala 
Östergötland, som också har till uppgift att hålla 
sidan uppdaterad. Katalogen kan användas som 
ett vardagsverktyg av medarbetare på såväl 
kommun, arbetsförmedling som försäkringskassa 
och region/landsting. Katalogen är öppen för 
allmänheten och kan även användas av 
privatpersoner själva.

Kom ihåg!
Katalogen ger den sökande ett relevant urval 
av insatser men kan inte fullt ut berätta vem 
som kan få ta del av insatsen, inte heller kan 
den berätta vilken insats som är "bäst" för 
just dig. Rådfråga därför alltid din 
handläggare eller kontaktpersonen för 
insatsen för att få mer information om 
eventuell medverkan.

Så här söker du i katalogen

Sökfunktionen är uppbyggd och utformad efter devisen att användaren med så få klick som möjligt få tillgång till 
ett relevant urval av insatser. Sökfunktionen är uppdelad i två sektioner där den första avser individens 
nuvarande situation och den andra ett framtida önskat läge eller mål genom en aktivitet/insats. 

Till användarens hjälp finns det kortare förklaringstexter till de olika variablerna. 
Dessa finner du under de små symbolerna märkta med ett i, bredvid variablerna. 
Du kan även se en introduktionsvideo om hur du använder sökverktyget 
genom att klicka på figuren högst upp till höger på katalogens hemsida. 

Bakom det tredje i:et visas en trappa där varje trappsteg motsvarar en sökbar aktivitetstyp. Här kan du se vilka 
slags aktiviteter de olika alternativen står för. Det går bra att söka på flera aktivitetstyper i samma sökning. 
Trappan kan du skriva ut eller spara ner på din datorn. 

När alla variabler är ifyllda får du ett sökresultat nedan med en kort informationstext om insatserna. Vill du veta 
mer om en specifik insats klickar du på knappen Läs mer. Förutom ytterligare information finns här funktioner 
som att lägga till sidan som favorit, tipsa en vän/kollega om en insats, lämna feedback till redaktionen samt en 
utskriftsfunktion. 

LATHUND

1. Gå in på www.insatskatalogen.samordning.org. 

2. Fyll i variablerna för den nuvarande situationen. 

3. Klicka på det lilla i:et bredvid aktivitetstyperna för att se trappan och förklaringar till de olika 

aktiviteterna. 

4. Välj aktivitetstyp och övriga variabler. 

5. Skumma igenom sökresultatet och klicka på Läs mer om du vill få ytterligare information om en viss 

insats. 

6. Prata med handläggare eller kontaktperson för insatsen om eventuell medverkan. 

Vill du anmäla en ny insats i Insatskatalogen eller har du frågor?

Kommunikatör och lokal projektledare  Insatskatalogen Stockholm Stad
Masood Khatibi
masood.khatibi@extern.stockholm.se
08-508 49 182

Vad är det för typer av insatser som finns i 
katalogen? 
Katalogen innefattar olika insatser och 
verksamheter som drivs av såväl kommuner, 
region/landsting, arbetsförmedling som 
kompletterande/externa aktörer och projekt 
finansierade av ett samordningsförbund. 
Gemensamt för alla, som riktar sig till olika 
målgrupper och åldrar, är att de drivs av aktörer 
inom välfärden som arbetar med människor som 
står långt ifrån arbetsmarknaden.

Jag känner till en insats som jag tror passar i 
katalogen. 
Hur gör jag?
Då katalogen omfattar många insatser är det flera 
personer som arbetar med dess innehåll. Kontakta 
samordningsförbundet i den kommun där insatsen 
finns eller hör av dig direkt till katalogens 
redaktion i Linköping. Kontaktuppgifterna finner 
du nedan. 

mailto:masood.khatibi@extern.stockholm.se


Frukostmötet den 9 mars 2018

Sofie Jacobsson, utvecklingsledare

Helena Haapala, samordnare



ProLog – Uppsökande arbete med 
hemmasittare

Projektägare: Psykiatri Södra Stockholm

Medsökande: Stockholm stad, Arbetsmarknadsförvaltningen - Jobbtorg 
unga Globen 

Målgrupp:
Hemmasittare med någon form av psykisk ohälsa, i 
åldern 18-29 år. 
Identifieras av psykiatrin, Jobbtorg, 
Arbetsförmedling, Stadsdel, Försäkringskassa eller 
vid uppsök.



ProLog

Projekt dialog
Utifrån att det sker en gemensam dialog enligt 
metoden Open Dialogue

SAOL - början, inledning

ProLog Globen ger ett förstärkt stöd i syfte för 
unga vuxna hemmasttare i åldern 18 till 29 år 
som varken arbetar eller studerar att komma i 
aktivitet och/eller lämna hemmet.



ProLog - idag

• Fyra ungdomskonsulenter från Jobbtorg

• Fem behandlande personal från Mottagning för unga/affektiv 
mottagning Globen, Psykiatri Södra

• 13 aktiva deltagare i januari 2018

• Utrymme finns för 30 deltagare



Kontakt
Petra Hörnqvist

Enhetschef på Arbetsmarknadsförvaltningen - Jobbtorg 
Unga Globen-Skärholmen

08-508 35 764 alt. 076-12 35 764

petra.hornqvist@stockholm.se 

mailto:petra.hornqvist@stockholm.se


Finsam-handläggarteam på 
Jobbtorg Stockholm

Jobbtorg City

Jobbtorg Farsta-Skärholmen

Jobbtorg Kista

Jobbtorg Vällingby

Jobbtorg Unga Globen-Skärholmen

Jobbtorg Unga Kista



För stockholmare – en väg in

• Finsam-handläggarteam på de lokala Jobbtorgen

• Teamen består av fasta representanter från Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Socialtjänsten, Landstinget och Jobbtorg Stockholm

• Deltagaren ska få tillgång till de insatser som ges hos förbundets alla parter, 
utgå från deltagarens behov

• Målgrupp för samverkan: personer boende i Stockholm i behov av 
samordnade insatser



Finsam-handläggarteam
• En koordinator anställd av Jobbtorg Stockholm ansvarar för teamen och håller i 

mötena

• De lokala teamen träffas två gånger/månad på varje Jobbtorg (fm eller em) och 
träffar 3-4 deltagare

• Teamet gör en gemensam planering tillsammans med deltagaren

• Alla parter ska kunna initiera ett ärende

• FINSAM-teamen kan även arbeta konsultativt

• Samordningsförbundet finansierar koordinatorn på heltid, övriga fasta 
handläggare i teamet två heldagar/månad (Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Socialtjänsten och landstinget) 



Mål med Finsam-teamen
• FINSAM -samverkan ska ge en snabbare väg till fortsatt planering samt 

tydlig ansvarsfördelning mellan parterna

• Öka tillgången till de insatser som finns hos de deltagande parterna

• Bättre kunskap om varandras uppdrag, ökat förtroende för samarbetet

• Möjlighet för delaktighet för individen

• Bättre arbetsmiljö för handläggarna

Övergripande mål: fler stockholmare till egen försörjning



Tidsplan 
• Rekrytering av koordinator pågår (Arbetsmarknadsförvaltningen) februari-mars

• Dialog pågår med Stockholms läns landsting och Försäkringskassan angående 
representanter  februari

• Dialog med stadsdelsförvaltningarna och de lokala Arbetsförmedlingarna angående 
representanter  mars

• Första Finsam-team igång april/maj

• Implementering av Finsam-team på alla Jobbtorg sker under året



Tack för idag!
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