Interpellation till arbetsmarknadsborgarrådet Karin
Ernlund (C) om Samordningsförbundet Stockholms stads
utveckling
I Sverige har kommuner, regioner, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sedan 2004 haft
möjligheten att tillsammans bilda samordningsförbund för att finansiera insatser som riktar sig till
individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och stöd från fler myndigheter eller
kommunala- och regionala förvaltningar. I de allmänna bestämmelserna för lagen om finansiell
samordning understödjs denna möjlighet för att uppnå en effektiv resursanvändning. Det har gjort
att nästan alla kommuner i Sverige ingår inom ett samordningsförbund. Stockholms
samordningsförbund har fyra ägare/medlemmar. Det är Stockholms stad, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och Region Stockholm.
Det finns många invånare som har ett omfattande behov av rehabilitering och stöd för att kunna
ta sig in i eller tillbaka till arbetslivet. Det handlar om individer som lever med komplex problematik
och/eller personer som varit ”nollklassade”. Samordningsförbundet Stockholms stad olika
samfinansierade insatser har därför varit av stor vikt för att flertalet målgrupper ska ha en möjlighet
att ta sig in eller komma tillbaka till på arbetsmarknaden.
Genom Stockholms samordningsförbund genomförs flera insatser. Några av verksamheterna är:
Aktivitetsplatsen i Liljeholmen för personer med ohälsa eller funktionsnedsättning. DEV som låter
unga som varken arbetar eller studerar komma i kontakt med yrken inom design, elektronik och
programmering. Samordnat stöd på alternativ SFI som vänder sig till elever som lever med psykisk
ohälsa, migrationsstress och komplext trauma. Integrering av IPS i psykosvården som innebär att
arbetsspecialister arbetar tillsammans med psykiatriska team för att erbjuda arbetsinriktad
rehabilitering enligt metoden (Individual Placement and Support) till personer med psykisk
funktionsnedsättning. Samordningsförbundets insatser har med andra ord varit både en viktig
kompentent i utvecklandet av olika insatser som att stödja personer som står allra längst från
arbetsmarknaden.
Medlemmarna inom samordningsförbundet Stockholm har tidigare haft en överenskommelse att
finansieringen ska utökas årligen under fem år, i enighet med Nationella rådets finansieringsmodell.
Finansieringsmodell följs av de flesta samordningsförbunden och den är en viktig förutsättning för
att samordningsförbundets arbete ska ha en reell inverkan på att fler kommer ut i egen försörjning
i Stockholmsregionen.
FINSAM:s budget har legat på 32 miljoner tre år i rad. Trots att överenskommelsen mellan
medlemmarna var att budgeten skulle höjas till 48 miljoner kronor år 2020 och 54,7 miljoner 2021.
Under två år har utvecklingsmöjligheterna för Stockholms samordningsförbunds arbete stått stil,
eftersom finansieringen inte har utökats i enlighet med vad medlemmarna har kommit överens om.
Den moderatledda Region Stockholm har de senaste två åren gett anslag på samma nivå som för
år 2019 och därmed brutit överenskommelsen. Eftersom verksamhetsbidraget ska vara lika för alla
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medlemmar har inte de övriga medlemmarna inom Samordningsförbundet Stockholms stad kunnat
öka sitt anslag.
Mot bakgrund av att Region Stockholm hindrar utvecklingen av samordningsförbundet och
försvårar arbetet för att stödja fler personer med komplex problematik att komma i egen
försörjning, så vill jag ha svar på följande frågor:
1. Har arbetsmarknadsborgarrådet Karin Ernlund (C) fört samtal med sina blågröna partikollegor
i Region Stockholm för att regionen ska öka sitt verksamhetsbidrag till Stockholms
samordningsförbund?
2. Vad tycker arbetsmarknadsborgarrådet Karin Ernlund (C) om att Region Stockholm bryter mot
överenskommelsen som har satt i enlighet med Nationella rådets finansieringsmodell?
3. Kommer arbetsmarknadsborgarrådet Karin Ernlund (C) att inför budget 2022 för Stockholms
samordningsförbund kämpa för att den överenskomma finansieringsmodellen ska fortsätta gälla?
Stockholm den 22 mars 2021
Salar Rashid (S)
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