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Mötesanteckningar Medlemssamråd 
Samordningsförbundet Stockholms stad 
 
Datum och tid: fredagen den 11 oktober kl. 10:00-11:15 
Plats: Stadshuset, Stora Kollegiesalen 
 
Närvarande:  
Fredrik Lindstål, arbetsmarknadsborgar- och integrationsborgarråd, ordförande i 
Samordningsförbundet, Stockholms stad 
Karin Uddén, arbetsmarknadsdirektör, Arbetsmarknadsförvaltningen,  
Stockholms stad 
Amer Baalbaki, samverkansansvarig Arbetsförmedlingen 
Susanne Snihs Movérare, stabschef Försäkringskassan 
Maria Andersson, enhetschef Region Stockholm 
Gabriel Bergin, borgarrådssekreterare Stockholms stad 
Eva Magnusson, förbundschef Samordningsförbundet Stockholms stad 
Helena Haapala, bitr. förbundschef Samordningsförbundet Stockholms stad 
--------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Välkomna och presentation av medverkande.  
Ordföranden Fredrik Lindstål öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  
Presentationsrunda.  
 

2. Syftet med medlemsdialogen  
Eva Magnusson redogör syftet med medlemsdialogerna. Se bifogad 
presentation för mer information.  
 

3. Halvårsredovisning 
Eva presenterar Samordningsförbundets halvårsrapport. Se bifogad 
Halvårsrapport och presentation för mer information.  
 

4. Redovisning av styrelsens beslut gällande fördelning av medel  
Eva redogör för styrelsens beslut i september 2019 om att budgeten för år 
2020 fördelas till individinriktade insatser med 75 procent och till strukturella  
insatser med 25 procent.  
 

5. Utvärdering Sweco  gällande Samordningsförbundet Stockholms stad. 
Eva redogör för utvärderingen som Sweco gjort om Samordningsförbundets 
verksamhet under våren 2019. För mer information, se bifogad bilaga om 
utvärderingen.  
 

6. Diskussion om verksamhetsinriktning och medelstilldelning inför 
verksamhetsåren 2020 – 2022.  
Diskussion om verksamhetsinriktning påbörjades i september under en 
gemensam planeringsdag för förbundets styrelse och beredningsgrupp.  
Medlemsrepresentanterna går laget runt gällande parternas medelstilldelning 
inför 2020. Parterna styrs av Region Stockholms anstränga läge, Regionen 
kommer inte kunna höja anslaget från 8 mnkr. Parternas gemensamma 
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medelstilldelning till Samordningsförbundet Stockholms stad beräknas bli 32 
mnkr för 2020, alltså oförändrad sedan 2019.  

 
7. Eventuella konsekvenser av oförändrad budget 2020 

Diskussion om konsekvenser av oförändrad budget för 2020. Insatsen Grön 
Etablerings projekttid går ut per den sista december 2019 och kommer inte 
kunna förlängas genom förbundet. Verksamhetsplan och budget för förbundet 
tas av styrelsen den 28 november.  

 
8. Parternas deltagande på styrelsemötena 

Eva lyfter vikten av att alla parters representanter deltar i förbundets 
styrelsemöten, särskilt viktigt i november-mötet när budgeten tas. Förbundet 
saknar Regionens representanter. Maria undersöker hur Regionen kan stödja 
sina representanter.  
 

9. Restriktioner från parterna gällande deltagarnas möjlighet att ta del av 
förbundets insatser 
Diskussion kring de strukturella hindren gällande deltagarnas möjlighet att ta 
del av FINSAM-finansierade insatser, risken av dubbelfinansiering. Målet är att 
Finsams insatser ses som en del av ordinarie insatser och hos AF behöver 
insatserna märkas med en projektkod eller liknande.  Viktigt med samlade 
behovsanalyser i länet för att kunna lyfta frågan högre i organisationerna. 
Förbundets verksamhet och insatser är olika kända hos förbundets 
medlemsparter. Förbundet behöver bli mer känt framför allt inom Regionens 
verksamhetsgrenar.  
 

10. Information från medlemsrepresentanterna  
Försäkringskassan ser över styrelserepresentanter.  
Region Stockholm har fokus på primärvårdsstrategin och första linjens psykiska 
hälsa.  
Arbetsmarknadsförvaltningen har pågående dialog kring budgeten. Projektet 
Bron som förbundet finansierar har mottagits positivt.  
Arbetsförmedlingen har fortfarande ett ansträngt läge utifrån pågående 
reformering. Utmaning att ha jämn bemanning på kontoren då mycket av 
arbetet har flyttats till kundtjänst som ska identifiera kundens behov.  
 

11. Frågor till Samordningsförbundet – inga frågor.  
 

12. Övriga frågor 
Förslag att hålla ett gemensamt medlemssamråd för samordningsförbunden i 
Stockholms län en gång per år (och ett eget möte för Stockholm en gång per 
år). Både av strategiska skäl och av att flera av parternas representanter sitter i 
flera medlemssamråd. Punkten kan tas upp i det kommande gemensamma 
presidiemötet för samordningsförbunden i Stockholms läns den 12 november i 
Täby.  
-------------------------------------------------------------------------------- 

Vid anteckningarna: Helena Haapala, Samordningsförbundet Stockholms stad.  
 

 



Medlemssamråd 2019
Samordningsförbundet Stockholms stad 

2019-10-11

Eva Magnusson

Helena Haapala



Dagordning
• Presentation

• Syftet med 
Medlemssamråd

• Halvårsredovisning

• Principbeslut fördelning 
medel 2019 

• Utvärdering SWECO

• Verksamhetsinriktning 
2020-2022

• Konsekvenser oförändrad 
budget

• Parternas deltagande på 
styrelsens möten

• Restriktioner för deltagare 
i Finsam insatser

• Information från ägarna

• Frågor till förbundet 

• Övrigt



2. Syfte med medlemssamråd
Nationella rådets rekommendation om Medlemssamråd:

• En gemensam övergripande dialog om förbundets verksamhet och framtida inriktning

• Informera förbundet om vilka prioriteringar som gäller hos respektive medlem

• Skapa tydlighet i rollfördelningen och vara en länk mellan respektive förbundsmedlem 
och förbundet

• Ägarrollen är av särskilt intresse för att påverka inriktning och innehåll av Finsam så att 
det samverkar och stödjer ägarnas ordinarie uppdrag

• Vid samrådet bör följande vara vägledande för dagordningen: föregående års resultat, 
strukturella hinder för samverkan, årets resultat, långsiktig utveckling och 
budgetförutsättningar



Halvårsredovisningen 2019

Förbundets ekonomi 

Budgeterade intäkter för 2019 uppgår till 32 000 tkr och 
halvårsresultatet uppgår till +567 tkr. Detta innebär att förbundet 
har 16 567 tkr kvar av årets 32 000 tkr att använda för andra 
halvåret. Utöver det finns 6 218 tkr eget kapital från föregående 
år.



Halvårsredovisning 2019 forts.
Strukturella insatser första halvåret:
Insatskatalogen och hemsidan, Järvaveckan, 
Kunskapsutveckling – trauma, Lokala samverkansgrupper, 
utveckling av Stockholmsmodell och SIP-samordnare för 
sjukskrivna samt socialt företagande.



Individinsatser 2019
Finsamteam VC och Jobbtorg, Aktivitetsplatsen, AMA, 
Arbetslagshälsan, Bron, Grön Etablering, Prolog, DEV, Emma, 
IPS-coacher psykosvården, Stadsdelsmammorna samt ESF-
projekt MIA Stockholm och Rätt stöd för mig.



Principfördelning år 2020
Styrelsens beslut 2019-09-26 § 5: 
Budgeten för 2020 fördelas med individinriktade insatser till 75 
procent och till strukturella insatser 25 procent.



Rekommendationer

2020-02-27

8

• Andelen av budgeten som går till 
administration (kanslikostnader och 
strukturella insatser) bör inte minska allt 
för drastiskt i närtid. 

• Stärk den löpande uppföljningen samt 
utvärderingen av såväl enskilda insatser 
som Finsam i sin helhet. 

• Följ upp och utvärdera insatserna ur 
målgruppens perspektiv. 

• Satsa på hållbara lösningar. 
• Se över hur ägarorganisationernas olika 

styrningssätt samspelar inom ramen för 
Finsam. 

• Se upp för potentiella överlappningar. 
• Bli tydligare i redovisningen av 

bakomliggande behovsanalyser.



Verksamhetsinriktning 2020-2022

Reflektioner utifrån planeringsdagen september:
• Färre och större målgrupper
• Avsluta utvärderade projekt – Finsamteam VC, AMA, Grön 

Etablering 
• Utvecklingsmedel?
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