
 
 

 
Instruktion inför anmälan till FINSAM-team Jobbtorg Stockholm 
 

Gå igenom denna information, tillsammans med personen, som förberedelse inför 
Finsamteamet: 
 
Berätta vad ett FINSAM-team är, vilka som sitter i teamet samt att det är en samverkansstruktur i form 
av ett möte som personen deltar i tillsammans med dig. Gå även igenom syftet med mötet och 
anledningen till att du funderar på möjligheten att anmäla personens ärende. Arbetar du inom 
Jobbtorg ska du samråda med socialsekreteraren i ärendet innan du anmäler. 

Mötet har personens bästa i fokus och syftet är att: 
• Öka personens möjligheter att nå arbete/studier/egen försörjning 
• Vägleda och informera om de insatser och det stöd som finns inom respektive myndighet och 

som kan vara aktuella utifrån personens situation och behov 
• Tillsammans formulera en samordnad plan för nästa steg i personens rehabilitering  
• Teamet arbetar rådgivande och hjälper vid behov till så den gemensamma planen förmedlas 

till de myndigheter/vårdgivare som berörs för att fullfölja planeringen. 
Mötet 
På mötet deltar representanter för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms stads 
socialtjänst och Jobbtorg samt Hälso- och sjukvården. Förbered därför personen på att det är många 
som deltar. 

 
Frågeställning 
Formulera frågeställningen som fylls i på anmälningsblanketten tillsammans med personen så ni är 
överens om varför ni vill anmäla er till FINSAM-teamet.  
 
Samtycken och bilagor till anmälan 
Fyll i Samtycke FINSAM-team och Samtycke SUS tillsammans med anmälningsblankett digitalt, skriv ut 
och skicka via post till koordinatorn. Läkarintyg eller andra underlag kan scannas och skickas 
avidentifierade via e-post till koordinatorn efter godkännande av personen. 
 
Bjuda in nätverket 
Personen är välkommen att bjuda in delar av sitt nätverk, både det professionella och det privata, men 
inte i syfte att tolka eller minderåriga. Meddela gärna om någon ur det professionella nätverket 
kommer delta. Möjlighet finns även att delta via telefon eller skype.  
 
Kallelse 
När anmälan inkommit kontaktar koordinatorn anmälaren angående tid för teammöte. Koordinatorn 
kallar personen via brev. I kallelsen finns även information om mötet och dess syfte. Meddela och 
påminn gärna personen om tiden. 
 
Tolk 
Anmälaren står för bokning och kostnad för tolk. Ange under rubriken övrigt i anmälan om tolk 
medverkar. 
 
Hot och våld 
Om det finns hot- eller våldstendenser ange det under rubriken övrigt i anmälan. 
 
Nytt fr o m hösten 2019 
Från och med hösten 2019 deltar FINSAM-teamen i en nationell utvärdering som genomförs av 
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF). Koordinatorn kontaktar personen innan FINSAM-teammötet 
för att informera om utvärderingen. Personen ger sitt samtycke till att delta i utvärderingen eller inte. 
Därefter skickas kallelse till FINSAM-teammöte. Mer information finns här. 
 
Vid frågor kontakta:  
Koordinator Ulrika Gustafson, e post: ulrika.gustafson@stockholm.se, telefon:08-508 49 094 
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Anmälan till FINSAM-team Jobbtorg Stockholm 
 
Anmälare:    Organisation:  
Epost:    Telefonnummer: 
Datum:     
     
Deltagare 
För- och efternamn: 

 

Personnummer: 

Postadress: 
 
 
 

Stadsdel: 

E-post: 
 
 

Telefon hem/mobil: 

  
Anledning till anmälan 
Frågeställning till FINSAM-team:  

 

 

 

 

 
Aktuella kontakter: 

Arbetsförmedlingen: 

 

Försäkringskassan: Region Stockholms hälso-/ sjukvård: 

Stockholms stad (ex socialtjänst, 
jobbtorg): 

Annan: Annan: 

 
Vilken försörjning har deltagaren idag? 
☐Sjukpenning/rehabiliteringspenning ☐Aktivitetsersättning ☐Sjukersättning ☐A-kassa 

☐Aktivitetsstöd ☐Försörjningsstöd ☐Studiestöd/studiemedel ☐Annan offentlig försörjning 

☐Ingen offentlig försörjning ☐Lön 

 
Diagnoser: 

 

 



 
 

 
Eventuella arbetshinder: 
 
 
 
 
Tidigare insatser och resultat: 
 
 
 
 
 
 
Pågående insatser: 
 
 
 
 
 
Arbete/utbildning (sammanfattning): 
 
 
 
 
 
Familjesituation (civilstånd/ bostad/ barnomsorg/ skola): 
 
 
 
 
 
Övrig information (ex behov av tolk): 
 
 
 

 
 
Ifylles av koordinator FINSAM-team 
Aktuell för FINSAM-team: 

☐Ja           

☐Nej 

Om nej. Motivering: 

 

 
 
Anmälan, samtycken och ev underlag t ex läkarintyg skickas till: 
Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg City 
Att: Ulrika Gustafson 
Heliosgatan 26 
120 78 Stockholm 
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