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EU-arbetet i Sverige är indelat i åtta regioner. På kartan är 
regionerna markerade. Nedan ser du vilka områden/kontor 
inom avdelningarna Sjukf örsäkring (SF) och Funktionsned-
sättning (FV) som ingår i respektive region.  

Avdelningen Nyanlända eller arbetss ökande (NA) har kundmö -
ten på Servicekontor som fnns över hela landet. 

Till varje region fnns det en regional kontaktperson f ör Europe-
iska socialfonden (ESF) på F örsäkringskassan. 
Se kontaktuppgifter till dem på nästa sida. 

1. Övre Norrland 
SF: Norrbotten, Västerbotten 
FV: Gällivare-Luleå, Kalix, Lycksele-Umeå, Piteå-Skellefteå 

2. Mellersta Norrland 
SF: Jämtland-Västernorrland 
FV: Östersund, Sollefteå-Örnsk öldsvik, Sundsvall 

3. Norra Mellansverige 
SF: Gävleborg, Dalarna, Värmland 
FV: Gävle, Bollnäs, Karlstad, Mora-Borlänge 

4. Östra Mellansverige 
SF: Västmanland, Uppsala, Södermanland, Östergö tland, 
Örebro 
FV: Eskilstuna, Link öping-Motala, Nyk öping-Södertälje 
(Södertälje ingår i region Stockholm), Fagersta-Västerås, 
Uppsala, Örebro, Karlskoga, Visby-Norrk öping (Visby ingår 
i region Småland och Öarna) 

5. Stockholm 
SF: Sthlms län norr, Sthlms län sydväst, Sthlms län sydöst, 
Sthlms stad norr (Visby ingår i region Småland och Öarna), 
Sthlms stad s öder 
FV: Nyk öping-Södertälje (Nyk öping ingår i region Östra 
Mellansverige), Huddinge, Nacka-Södermalm, Sollentuna, 
Stockholm-City, Sundbyberg, Södert örn, Täby, Söderort                           

6. Västsverige 
SF: Halland, Skaraborg, Fyrbodal, Sjuhärad, Gbg nord, 
Gbg syd 
FV: Gbg Centrum, Gbg Gamlestan, Gbg Hisingen, Borås, 
Varberg, Halmstad, Trollhättan, Uddevalla, Sk vde 

7. Småland och öarna 
SF: Småland sydost, Småland nordväst, Sthlms stad norr 
(endast Visby) 
FV: Jönk öping-Värnamo, Kalmar-Västervik, Karlskrona, 
Växjö , Vetlanda, Visby-Norrk öping (Norrk öping ingår i 
region Östra Mellansverige) 

8. Sydsverige 
SF: Skåne syd, Skåne väst, Skåne nordost/Blekinge, 
Skåne sydost, Skåne nordväst 
FV: Helsingborg. Kristianstad-Ystad, Lund, Malmö 
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Regionala kontaktpersoner 

1. Övre Norrland 

Lotta Qvarnlö f 
Samverkansansvarig 
E-post: lotta.qvarnlof@forsakringskassan.se 
Telefon: 010-111 67 22 

2. Mellersta Norrland 

Lena Flodin 
Specialist 
E-post: lena.flodin@forsakringskassan.se 
Telefon: 010-111 86 32 

3. Norra Mellansverige 

Joel Jansson 
Samverkansansvarig 
E-post: joel.jansson@forsakringskassan.se 
Telefon: 010-111 71 52 

4. Östra Mellansverige 

Rolf Urby 
Regionalt samverkansansvarig 
E-post: rolf.urby@forsakringskassan.se 
Telefon: 010-114 55 01 

5. Stockholm 

Susanne Landin 
Samverkansansvarig 
E-post: susanne.landin@forsakringskassan.se 
Telefon: 010-119 11 09 

6. Västsverige 

Linda Biltmark  
Samverkansansvarig 
E-post: linda.biltmark@forsakringskassan.se 
Telefon: 010-118 51 50 

7. Småland och öarna 

Emmeli Gidius Persson 
Samverkansansvarig 
E-post: emmeli.gidius.persson@forsakringskassan.se 
Telefon: 010-118 29 49 

8. Sydsverige 

Ann Walestrand 
Samverkansansvarig 
E-post: ann.walestrand@forsakringskassan.se 
Telefon: 010-118 66 26 

Vad är en regional kontaktperson? 
Den regionala kontaktpersonen på 
F örsäkringskassan f ör ESF arbetar strategiskt och 
st ödjande på regional nivå. Hen har kontinuerlig 
kontakt med externa samarbetsparter såsom 
ESF-rådets regionkontor och Arbetsf örmedlingen. 
Hen är en ingång f ör externa och interna parter i 
blivande och pågående projekt i sin region och ger 
st öd till lokala och regionala projekt. 

Nationella kontaktpersoner 
F ör frågor som inte r ör en specifik region, utan 
handlar om myndigheten i stort, finns f öljande 
nationella kontaktpersoner. 

Sofa Gagnert 
Verksamhetsutvecklare 
E-post: sofia.gagnert@forsakringskassan.se 
Telefon: 010-116 33 02 

Isabella Öhqvist 
Verksamhetsutvecklare 
E-post:isabella.ohqvist@forsakringskassan.se 
Telefon: 010-116 30 78 

Virpi Orava Bergman 
Finansiell controller 
E-post: virpi.orava.bergman@forsakringskassan.se 
Telefon: 010-116 22 98 
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