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Mötesanteckningar för myndighetsnätverket kring att 
öka möjligheten för personer med 
funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet 
 
Datum och tid: tisdagen den 10 oktober 2017 kl. 14:00-15:30 
 
Plats: Samordningsförbundet Stockholms stad, Arenavägen 47 
 
Närvarande:  
Carina Lilja, Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan 
Karin Wallqvist, Socialförvaltningen 
Lisa Gagnerud, Socialförvaltningen 
Eva Magnusson, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Helena Haapala, Samordningsförbundet Stockholms stad 

 

 
1. Inledning  

Eva öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Snabb genomgång av 
mötesanteckningarna från förra mötet i april.  
Diskussion kring den kommande insatskatalogen som togs upp vid förra mötet. 
Samordningsförbundet kommer ha information om sina insatser i en digital 
insatskatalog. Förbundet har anställt Sofie Jacobsson som utvecklingsledare för 
målgruppen unga vuxna och Sofie kommer få i uppdrag att samla in insatser riktade till 
unga vuxna in i  insatskatalogen. Därefter ska insatskatalogen fyllas på med 
information om insatser riktade till flera målgrupper. Insatskatalogen blir tillgänglig både 
för handläggare och för allmänheten och länken kommer finnas på förbundets hemsida 
www.samordningstockholm.se 
 
 

2. Aktuell information från varje enhet 
Arbetsförmedlingen Stockholm samverkan 
Carina informerar om Arbetsförmedlingens marknadsområde Stockholm Gotland. 
Enheten Unga F- kommer utlokaliseras till ordinarie kontoren där ungdomarna och 
Jobbtorgen finns: Skärholmen, Kista, Vällingby, Globen och City.  
 
Carina berättar också att Af Stockholm Samverkan är också involverade i Case 
Management-insatsen som Samordningsförbundet Stockholms stad erbjuder.  
 
Socialförvaltningen 
Karin och Lisa informerar om att Socialförvaltningens Kompetenscenter för vuxna får 
en ny chef Maria Karlsson.   
 
Förvaltningen kommer anordna en omvärldsdag den 24 november med temat 
funktionsnedsättning och arbetsmarknad. 
 
Lisa berättar om läget hos Socialpsykiatrin, väntar på budget-nyheter. 

http://www.samordningstockholm.se/
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Aktuell diskussion inom socialpsykiatrin är att sysselsättnings-utförare har olika 
inriktningar och att ersättningssystemet  inte stödjer arbetet med IPS-metoden.  
 
ALFA (som numera tillhör Arbetsmarknadsförvaltningen) har fått i uppdrag att söka upp 
ungdomar med aktivitetsersättning (som ett resultat av Unga Ut- utredningen).  
 

3. Aktuell information från Samordningsförbundet Stockholms stad 
Samordningsförbundet befinner sig i en utvecklingsfas, har anställt två 
utvecklingsledare: Sofie Jacobsson (fr. Jobbtorg Vällingby) som ska jobba för 
flerpartssamverkan och insatser för målgruppen unga vuxna och Robert Pettersson (fr. 
Arbetsförmedlingen), som ska jobba med socialt företagande.  
Johanna Thagemark (fr. Försäkringskassan) kommer jobba på 50% som 
verksamhetsutvecklare för ESF-projektet MIA (mobilisering inför arbete) som 
Samordningsförbundet är med i.  
 
Pågående insatser: Case management, Grön Etablering, AMA – aktiviteter mot arbete,  
ProLog, FINSAM-handläggarteam på vårdcentraler Kista och Tensta. Mer information 
finns på www.samordningstockholm.se 
 
Kommande insatser: FINSAM-handläggarteam inom Jobbtorg Stockholm och flera 
vårdcentraler.  
 
Eva berättar att Inspektionen för socialförsäkring ISF kommer utvärdera 
Samordningsförbundens verksamhet i landet genom att studera 12 kommuner, troligt 
att Stockholms stad ska ingå i utvärderingen. Utvärderingen sker på tre nivåer:  

 Samordningsförbundens verksamhet och organisering 

 Samlade effekter på kommunnivå 

 Utvärdering effekter på samordningsförbundens insatser på individnivå  
 

4. Insatskatalog på Samordningsförbundets hemsida – läget 
På gång med att fyllas Stockholms insatser.  
 

5. Gemensam diskussion 
a. Vilka samverkansinsatser och/eller information behövs det för personer 

med funktionsnedsättning att komma ut i arbetslivet?  
 
Behov hos deltagare hos daglig sysselsättning som har intresse att 
komma vidare ut i arbetslivet. Gäller även personer som har 
arbetsförmåga med gränsen till rätten till daglig sysselsättning, tex med 
autism-spektrum.  
 
Finns det möjlighet att utöka Iwork för att täcka behovet av flera 
deltagare?  
Kan Alfa och Iwork tillsammans mfl  skapa en arbetsgrupp?  
Några som är intresserad att vara med i en arbetsgrupp?  
 
Ytterligare målgrupp: personer med missbruk behöver tillgång till 
insatser mot arbete. Kan  IPS-metoden användas för de med missbruk. 
 
Målgrupp: narkolepsi-patienter 

http://www.samordningstockholm.se/
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Samordningsförbundet har träffat Karolinska Institutet. Förbundet har 
som mål att erbjudan en väg till  målgruppen med narkolepsi som 
behöver stöd ut i arbetslivet.  
 
Inom Arbetsförmedlingen finns det sökanden som självmedicinerar sin 
ADHD och inte vill ha kontakt med landstinget. Behövs tätare 
samverkan med vården i dessa fall.   

 
b. Vilka samverkansbehov finns det hos varje enhet/organisation?  

Förslag om att Consencio-guiden uppdateras och digitaliseras. Bra om 
inkomst-genereringsprogrammet tas med i guiden. När Consencio-
guiden är uppdaterad det ordnas en samverkans workshop/kick off där 
katalogen presenteras samt att varje enhet/organisation presenterar sitt 
uppdrag vid samma tillfälle. Ett bra sätt att uppdatera varandra om de 
uppdrag som varje enhet/organisation har. 
Samordningsförbundet tar frågan om Consencio-guiden vidare. 

 
 

6. Övriga frågor 
Lisa ställer frågan Personligt ombud och om representanter för 
personligt ombud delta i Samordningsförbundets beredningsgrupp när 
deras rapport kommer ut en gång per år. Eva tar med sig frågan.  

 
Lisa informerar också om att nya nationella riktlinjer för schizofreni 
kommer ut nästa år, medicinska och psykosociala riktlinjer, hur dessa 
personer kan stöttas mot arbete, tex genom IPS. Frågan lyfts om vi ska 
ha en workshop om detta tema senare.  

 
Nästa möte för nätverket blir den 10 april kl. 14:00-16:00 
Plats: Samordningsförbundet Stockholms stads lokaler, Arenavägen 47.  
 
(Två timmars fri parkering i Globen-garaget) 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Antecknade: 
Helena Haapala, samordnare  
Samordningsförbundet Stockholms stad 

 


