
 

Stockholm 
2017-09-06 

 
 

 

 
Postadress: 

Samordningsförbundet Stockholms stad 

c/o Arbetsmarknadsförvaltningen 

Box 10014 

121 26 Stockholm-Globen 

Besöksadress: 

Livdjursgatan 4 

Org.nr. 222000-3178 

 

 

 
 

Mötesanteckningar lokal 
samverkansgrupp City 
 
Datum: den 6e september kl. 08:30-10:30 
Plats: Försäkringskassan, Palmfeltsvägen. 
 
Närvarande:  
Sofia Bergman, Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, Södermalm (istället 
för Ann-Louise Beckman) 
Maj-Inger Hellstedt, Jobbtorg Stockholm City (istället för Lars Ahlenius) 
Sharifeh (Shoreh) Jalali, Arbetsförmedlingen City 
Josefine Hagmyr, Försäkringskassan Stockholm Stad Nord 
Johan Degerman, Försäkringskassan Stockholms stad Syd 
Ulrika Aleite Jobbtorg Stockholm Unga Globen-Skärholmen (istället för Petra 
Hörnqvist) 
Holger Thomas, Norra Stockholms psykiatri 
Anna Ljungqvist, Kungsholmens SDF, enheten för funktionsnedsättning 
Elisabet Ingvar, Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan 
Lena Helmersson Agge, Kungsholmens stadsdelsförvaltning, vuxenenheten 
Vivianne  Sterner, Norrmalms stadsdelsförvaltning, vuxenenheten 
Lena Isaksson, Arbetsmarknadsförvaltningen, SFI centrum, 
Fabio Pittuco, Psykiatrin Södra Stockholm 
Eva Magnusson, Samordningsförbundet Stockholm stad 
Helena Haapala, Samordningsförbundet Stockholm stad 
Katarina Svantesson, Samordningsförbundet Stockholm stad 
 
Anmält hinder:  

Sergio Leiva, KNÖ, försörjningsstöd 
Merike Kaugesaar, Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbstart  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Inledning 
Eva välkomnar alla till mötet och vi går en presentationsrunda.  

 
2. Samordningsförbundet Stockholms stad 

Eva ger kort information om läget hos Samordningsförbundet.  
 
På gång samordningsförbundet 

 Halvårsrapporten är inlämnad, den visade att Samordningsförbundet har ca 6 
miljoner kvar för att starta nya insatser för i år, så kom gärna med idéer! 

 6 st insatser på gång just nu. 
- Case manager 
- Team på vårdcentraler, i Kista och Tensta  
-AMA (Aktiviteter mot arbete), hälsocoachande aktiviteter för nollklassade 
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-Grön etablering 
-Hemmasittarprojekt 

-Stadsdelsmammor 
- Flyttar till ny lokal den 2:a oktober. Invigning den 12:e oktober mellan kl. 13.00 -17.00. 
Inbjudan kommer att skickas ut. 
- Inspektionen för socialförsäkring ska utvärdera insatser på individnivå. En ganska 
omfattande utvärdering. Stockholms stad har blivit utvald. 
 
Nya beslut från Styrelsen Samordningsförbundet Stockholms stad 

 Utvecklingsledare för nollplacerade, Halmstadsmodellen 
Det ska anställas två utvecklingsledare en från försäkringskassan och en från 
socialförvaltningen. Tanken är att Halmstadsmodellen ska giftas ihop med Globen-
modellen. 

 Handläggarteam på alla jobbtorg, det behövs en likadan struktur över hela 
staden. Detaljerna kring handläggarteamen kommer arbetas fram under hösten.  
 

För övrigt uppmanar Samordningsförbundet att komma in med ansökningar till 
samverkansinsatser då förbundet fortfarande har gott om medel.  

 
3. Nya idéer till samverkansprojekt  
1. Förslag om att ha team med psykiatrin istället för kopplat till en vårdcentral 

Försäkringskassan har sett att det finns ett stort behov av det. Gruppen 
långtidssjukskrivna ökar.  
Försäkringskassan håller just nu på med en analys av den här gruppen och går 
igenom ärenden, vill se vad analysen visar. 
 
Problem med glapp mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Behövs 
förrehabiliterande insatser innan de kan komma in hos arbetsförmedlingen, där 
det krävs minst 25 % arbetsförmåga. De som inte klarar det behöver extra stöd. 
Skulle behövas medicinsk rehabilitering tillsammans med arbetslivsinriktad 
rehabilitering.  
Det finns intresse att starta upp team både på vårdcentraler och tillsammans 
med psykiatrin. Detta kräver intresserade vårdcentralchefer och 
rehabkoordinatorer. 
Problem att få privata vårdcentraler intresserade. Insatskatalogen kommer vara 
en service som är värdefull. 
Det finns Case manager i varje stadsdel. Kan vi samverka med dem? Önskvärt 
att få med kommunen i samarbetet.  

 
En arbetsgrupp skapas för att arbeta vidare på handläggarteam på 
vårdcentraler ink. psykiatrin. Helena Haapala kallar samman arbetsgruppen. 
 

o Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, Södermalm (Sophia 
B) 

o Jobbtorg Unga Globen (Ulrica Aleite/Josefine Axell)  
o Jobbtorg City (Maj-Inger Hellstedt) 
o Arbetsförmedlingen City (Sharifeh/ Parvane Hassani) 
o Psykiatrin Södra Stockholm (Fabio P.) 
o Försäkringskassan (Josefine H eller Johan D) 
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2. Samverkansgrupp SFI 
Lena Isaksson från SFI centrum vill starta samverkans grupp liknande den som 
finns i Järva kring personer som studerat SFI mer än 3000 timmar och sedan 
gjort avbrott. Finns då beslut om att inte börja direkt. Utan studenten blir 
kontaktad och man tittar på förutsättningar för att fortsätta studier. Här vore det 
bra med samverkan då personen ofta har kontakt med flera parter.  
 
Förslag: Stadsdelen, jobbtorg, arbetsförmedlingen och arbetsförmedlingen-
etablering. Träffas och gör en gemensam planering. 
Bra med kontakter- både för möten och telefon. 
 
Vore bra med en gemensam träff så att alla förstår uppdraget. Lena kommer 
även på söderortsmötet den 13:e september. Då diskuteras samarbetet vidare. 

 
4. Samverkansidé: Gnistan 

Gnistan-samverkan, ett multikompetent handläggarteam som ska träffas 
regelbundet på Jobbtorg City. Målgruppen för insatsen är arbetssökande 
personer med komplex problematik och som uppbär försörjningsstöd och 
eventuell outrett hälsotillstånd.  
Gnistan-förslaget blir det handläggarteam på jobbtorg som planeras.  

 
5. Myndighetsgemensamma workshops 10 okt och 9 nov – läget 

Arbetsgruppen har satt ihop den här workshopen eftersom vi vill satsa på oss 
själva. Det är en kompetenshöjande insats där vi tagit av gemensamma medel. 
Den är riktad till medarbetare och chefer. 
 
Anmälan är bindande, därför är det viktigt att ha en backup som kan hoppa in 
ifall någon får förhinder. Viktigt att kommunicera ut detta i verksamheterna. 
Anmälningslistan: medlemmarna anmäler sig till de olika parterna.  
 
Helena mailar ut, där finns instruktioner om hur man anmäler sig, se bifogade 
inbjudningarna.  

 
6. Hemmasittare 
Ulrika på jobbtorg Globen-City unga berättar om den nya insatsen hemmasittare. 
Målgruppen är ungdomar mellan 18-29 år med olika grad av psykisk ohälsa. Det 
finns ett enormt behov av stöd och hjälp till denna grupp. I projektet kommer 30 
deltagare ingå, 15 ifrån psykiatrin och 15 ifrån jobbtorg. Det är uppsökande 
verksamhet där man går hem till personer som inte kommer hemifrån och stödjer 
dem att söka sig till insatser som finns inom arbetsförmedlingen och jobbtorg.  
 
7. Diskussion om representation i den lokala samverkansgruppen City 

Staden behöver mer stöd om vilka som ska vara med denna grupp, så att det 
blir en bra representation med stöd uppåt. Samordningsförbundet tar vidare 
frågan. 
Det är ofta ersättare som deltar på mötena, viktigt för gruppen och dess 
medlemmar att gruppen prioriteras, vilket gör det svårt att skapa arbetsgrupper 
och ta beslut. Eventuella ersättare bör ha mandat för att fatta beslut.  
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8. Nästa möte 

 20 november  kl. 14:00-16:00 – Samordningsförbundets nya lokal, 
Arenavägen 47 vid Globen.  

 
Följande möte är bokade därefter:  

 22 januari 2018 kl. 14-16 Jobbtorg City, Saluhallarna vid 
Medborgarplatsen. Lars Ahlenius bokar lokal.  

 
//Antecknade: Katarina Svantesson 
 


