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Kontaktperson
Ulrika Gustafson, koordinator 

ulrika.gustafson@stockholm.se 

Medborgarplatsen 3, 118 26 Stockholm 

Telefon: 08-508 49 094, 076-12 49 094 

På Samordningsförbundet Stockholms stad ser vi 
helheten, kompletterar myndigheterna och skapar 

samverkansforum för att ha människan i fokus. 

Våra medlemmar är Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och 
Stockholms stad. Vi ser till att dessa myndigheter 

samverkar för den enskildes bästa.

Information till personal



Finsamteam Jobbtorg Stockholm är multikompetenta team med 

representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Hälso- och 

sjukvården samt Stockholms stads socialtjänst och jobbtorg. 

 
Syftet är att samverka till förmån för stockholmare i behov av samordnad 

rehabilitering. Finsamteam Jobbtorg Stockholm arbetar utifrån delaktighet och 

en gemensam planering med individen. Målet är att få fler deltagare i aktivitet 

och till egen försörjning genom arbete eller studier.  

 
En koordinator är ansvarig för teamen och håller i mötena. Samtliga parter kan 

anmäla deltagare till ett teammöte

• Du har en dialog med individen om möjligheten att delta i ett teammöte.

• Individen skriver på samtycken: www.samordningstockholm.se.

• Du fyller i anmälningsblankett: www.samordningstockholm.se.

• Anmälningsblankett och samtycken skickas via post till koordinatorn.

• Koordinatorn återkommer till dig med besked om anmälan tas upp eller inte. 

 

Vid mötet:

• Du och individen deltar vid mötet.

• Varje representant har tillgång till sitt verksamhetssystem som tillsammans med 

individens egen berättelse ger en gemensam bild över individens situation.

• Teamet informerar och vägleder till insatser utifrån individens behov.

• Tillsammans med teamet skapar du och individen en gemensam plan.

Tips!

Tänk på att förbereda individen på att många närvarar vid mötet. 

Finsamteam Jobbtorg Stockholm– vad är det? Om du vill anmäla ett ärende till teamet:

Målgrupp: 

Personer 18 - 64 år, boende i Stockholms stad i behov av samordnade insatser 

för att nå egen försörjning.


