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FINSAM 
 ONSDAG MED FINSAM 

Plats: Donnerska husets hörsal, Donners plats 1, Visby 

 

Almedalsveckan 2022 

Klockan 13.00 -13.30 

 
Vad kan en socialförsäkringsminister göra för att samverkan mellan det lokala och statliga ska fungera bäst, för 
dem som behöver stöd från samverkande myndigheter. Vad kan samordningsförbunden göra för att lyfta upp 
brister man upptäcker i systemen? Medverkan: Ardalan Shekarabi, Socialförsäkringsminister, Regeringen, 
Fredrik Lundén, ordförande, Nationella Nätverket för Samordningsförbund,.NNS. 

 
 
 

Klockan 16.30-17.30      
 
 

Psykisk ohälsa bland unga är en aktuell och angelägen samhällsfråga. Här har skolan ett viktigt uppdrag - att 
stärka den psykiska hälsan hos ungdomar. Det räcker inte att bara förebygga ohälsa. Var finns skolbaserade 
metoder för att främja ungas psykiska hälsa med beprövad effekt? Medverkan: Fredrik Söderqvist, 
Forskningsledare folkhälsa, Örebro universitet Chiara Bergmark, Förbundsordförande, Elevernas riksförbund, 
Kristina Taylor, skolpsykolog, ordförande, Psykologförbundet samt Fredrik Lindencrona, FoU-ansvarig för 
Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR, Petter Berg, MUCF, moderator 

 
 

Klockan 16.00-16.30 
 
Många unga vuxna som avslutat sin skolgång från särskolan eller specialutformade program övergår direkt till 
daglig verksamhet - trots att en förmodad arbetsförmåga finns. Detta seminarium handlar om att skapa vägar 
mot anställning – en hälsofrämjande och viktig friskfaktor. Medverkan: Tf enhetschef Åsa Klintberg, samt 
arbetskonsuleterna Margareta Strömberg och David Svahn vid utbildning och arbetsmarknad samt Ann-Louise 
Molin-Östling, kommunalråd, ordförande individ och familjenämnden, Västerås stad. 

 
 

Klockan 14.00-15.00 
 
Hur kan myndigheter genom samordningsförbund göra skillnad för dem som står längst från arbets-
marknaden? Vad hindrar att alla får stödet de behöver för att komma ut i arbete? En panel med politiska 
uppdragsgivare, forskare och beslutsfattare samtalar om hur myndigheter bör organisera sig för att möta 
behoven. Vi får också lyssna på en deltagares resa. Medverkan: Alexandru Panican, Forskare, Lunds universitet, 
Alireza Akhondi, (C) Riksdagens arbetsmarknadsutskott Anna Johansson, (S), ordförande, Riksdagens 
arbetsmarknadsutskott. Laura Hartman, chefsekonom, LO, Maria Rösby, projektledare, MIA Vidare med flera. 
 

Klockan 13.30-14.00 
En paneldiskussion med politiker kring hur vi hanterar den gråzon där människor med långvarig arbetslöshet, 
psykosociala- eller hälsomässiga problem kan hamna mellan stolarna i välfärden och de offentliga ersättnings-
systemen. Medverkan: Carina Ohlsson, (S) och Ann-Sofie Alm, (M), Riksdagens socialförsäkringsutskott 

 
 

MED INDIVIDENS BEHOV I CENTRUM 
Hur stärker vi förtroendet för offentlig sektor?

HUR SKA VI ORGANISERA VÄLFÄRDEN? 

DE SOM BEHÖVER MEST FÅR MINST 
När ska vi tänka om i arbetsmarknadspolitiken? 

JOBBFOKUS SOM FRISKFAKTOR 
I den knepiga övergången mellan skola och vuxenliv  

 

Klockan 17.30-18.30      
 

Kan personalens inställning och välfärdens organisering påverka individernas jobbchanser? Væxthuset 
Forskningcenter har studerat vilka faktorer som har störst effekt för om en individ ska få ett arbete. Studien 
visar vikten av att handledare tror på individens förmåga. Med det krävs också parallella insatser, samverkan 
och jobbfokus för att öka jobbsannolikheten hos personer som har utmaningar utöver arbetslöshet. 
Medverkan: Samuel Grahn och Fredrik Tågsjö, Samordningsförbundet Halland. Fredrik Lundén, ordförande, 
Nationella Nätverket för Samordningsförbund,.NNS. 

 

DET SKA BÖRJA I SKOLAN 
Stärkande arbete för ungdomars hälsa 

KAN VÄLFÄRDENS FÖRHÅLLNINGSSÄTT 
PÅVERKA INDIVIDENS CHANSER ATT FÅ ARBETE? 

 

Klockan 15.15 -15.45 
 

Redan i år har tolv kvinnor mördats av män de haft en nära relation med. 2021 var det fjorton på ett helt år. I 
många fall där kvinnor dödas genom brott har både offer och gärningsman varit i kontakt med myndigheterna 
före tragedin. Hur kan vi arbeta systematiskt för att tidigt upptäcka våld? Medverkan: Maria Rösby, 
projektledare, MIA Vidare, Helena Bajlo, kommunikatör MIA Vidare 
 

 
 

KAN FRÅGOR STOPPA VÅLD I NÄRA RELATIONER? 
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Almedalsveckan 2022 
ONSDAG MED FINSAM 
Plats: Donnerska husets hörsal, Visby 
7 programpunkter mellan 13.00 -18.30   
Utökad information finns här: 
www.finsamgotland.se/almedalen2022 
 
VAD ÄR FINSAM? 
Finsam bygger på Lag om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser. 
Det är en frivillig lagstiftning som gör det 
möjligt för kommuner, regioner, 
Försäkringskassan och Arbets-
förmedlingen att bilda 
samordningsförbund. Förbunden har 
gemensamma pengar, resurser och med 
ett tydligt lokalt perspektiv. 
 

Idag finns samordningsförbund i nästan 
alla kommuner i Sverige.  
 

Förbunden finansierar individstödjande 
insatser, då arbetslöshet inte är den 
enda utmaningen för att nå egen 
försörjning genom arbete eller studier. 
 
Genom förbunden kan lokala, regionala 
och nationella myndigheter samverka kring 
dem som behöver stöd från flera håll. 
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www.sfhalland.se 

 
 
 
 
 

 
 
www.miavidare.se 
www.finsamstockholmslan.se 

 
 
www.finsamgotland.se 

 
 
 
 
 
 
www.nnsfinsam.se 

 

 
 

www.samordningvasteras.se 

www.finsamgotland.se/almedalen2022  www.nnsfinsam.se 

Samverkan är inte 
ett tillstånd som går 
att uppnå vid et givet 
tillfälle.  
 

Det är en ständigt 
levande process som 
varje dag måste 
erövras, etableras 
och ständigt 
underhållas. 
 
(Samverkansutred-
ningens betänkande 
SOU 2000:114) 
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