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Mötesanteckningar lokal 
samverkansgrupp City 
 
Datum: den 7 juni kl. 08:30-10:00 
Plats: Arbetsmarkandsförvaltningen, Livdjursgatan 4, lokal Maracanã 
 
Närvarande:  
Sharifeh (Shoreh) Jalali, Arbetsförmedlingen City 
Lisen Trollbäck Eldh, Arbetsförmedlingen City 
Gunnel Eriksson, Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan (istället för Elisabet 
Ingvar/Ulrika Malmén Brodd)  
Josefine Hagmyr, Försäkringskassan Stockholm Stad Nord 
Johan Degerman, Försäkringskassan Stockholms stad syd 
Petra Hörnqvist, Jobbtorg Stockholm Unga Globen-Skärholmen 
Lars Ahlenius, Jobbtorg Stockholm City 
Fabio Pittuco, Psykiatrin Södra Stockholm 
Eva Magnusson, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Helena Haapala, Samordningsförbundet Stockholms stad 
 
Anmält hinder:  
Anna Ljungqvist, Kungsholmens SDF, enheten för funktionsnedsättning 
Ann-Louise Beckman ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser, Södermalm 
Veronica Sandberg, Försäkringskassan 
Holger Thomas, Norra Stockholms psykiatri 
Merike Kaugesaar, Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbstart 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Inledning 

Eva välkomnar alla till mötet och vi går en presentationsrunda.  
Mötesdeltagarna konstaterar att det saknas representant från Socialtjänsten på mötet.  
Viktigt att meddela om vi inte ha de rätta kontaktpersonerna till de som ska få kallelsen 
till mötena, meddela Helena!  

 
2. Nya idéer till samverkansprojekt  

Vi hoppar över punkten denna gång på grund av tidsbrist.   
 

3. Samverkansidé: Gnistan 
En arbetsgrupp har kommit in med ett förslag på handläggarteam, se bifogad 
presentation. Sharifeh presenterar förslaget om 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 ev. outredd hälsotillstånd. I målgruppen ingår även 
nyanlända och eftersom målgruppen för insatsen beräknas bli stor kan teamet behöva 
träffas oftare än en gång i veckan. Denna samverkansinsats är tänkt att fungera som 
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ett resursråd som träffas för att diskutera ärenden för att komma vidare i planeringen. 
Josefine och Johan lyfter att Försäkringskassan inte kan diskutera individärenden utan 
att individen själv är med. Försäkringskassan behöver  få en modell för hela staden. 
Överenskommet att arbetsgruppen träffas tillsammans med Josefine och Johan för att 
diskutera vidare hur alla parter kan delta i insatsen. Landstinget, både primärvården 
och psykiatrin behöver involveras i arbetet. Fabio tar kontakt med Holger Thomas 
angående vårdens samverkan i Gnistan.  
 
Eva informerar att Samordningsförbundet får många förfrågningar kring 
handläggarteam och att förbundet kommer ta fram ett förslag på struktur för en staden-
övergripande samverkan. Förutom den staden-övergripande strukturen kan det även 
behövas lokala varianter av samverkansformer utifrån de lokala behoven.  
 

Förslaget tas upp igen på nästa samverkansmöte den 6 september 2017.  
 

4. Samordningsförbundet Stockholms stad 
Eva ger kort information om läget hos Samordningsförbundet.  
 
Vid styrelsemötet den 1 juni beslutades följande insatser 

 Stadsdelsmammor – staden anställer minst 30 stadsdelsmammor som ska 
stötta andra kvinnor långt ifrån arbetsmarknaden att närma sig egen försörjning. 
I anställningen ingår utbildning från alla förbundets medlemmar 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och 
Stockholms stad 

 Tensta vårdcentral – ett multikompetent handläggarteam som träffas 
regelbundet på Tensta vårdcentral för att träffa patienter med komplex 
problematik. Insatsen är likt den som redan påbörjats i Kista VC i tidigare i år. 
Teamet består av rehabkoordinator, en socialsekreterare, en arbetsförmedlare, 
en jobbcoach och en handläggare från Försäkringskassan.  

 Digital resursbank - kommer innehålla de insatser, projekt och aktiviteter som 
finns inom staden för förbundets målgrupper. Först ut blir insatser för unga 
vuxna i åldern 16-29 utifrån den kartläggningen som förbundet sammanställt 
under hösten/vintern 2016-/2017.  

 
Samordningsförbundet kommer också 

 delta i Politikerveckan i Järva 10-18 juni 

 vara medarrangör i workshop inom temat arbetsintegrerande sociala företag 
ASF den 12 oktober. 

 tillsätta processledare för uppdraget inom socialt företag – ta fram policy mm.  

 annonsera en tjänst inom MIA-projektet - en verksamhetsutvecklare på halvtid, 
annonsen ligger ute på www.samordningstockholm.se  

 får en ny ordförande i styrelsen, Mirja Räihä ersätter Emilia Bjuggren under 
tiden Emilia är föräldraledig (hösten 2017) 

 
För övrig uppmanar Samordningsförbundet att komma in med ansökningar till 
samverkansinsatser då förbundet fortfarande har gott om medel.  
 
Samordningsförbundet hemsida finns nu på www.samordningstockholm.se  
 
 

 

http://www.samordningstockholm.se/
http://www.samordningstockholm.se/
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5. Försäkringskassan informerar om sjuktalen 
Josefine informerar om sjuktalen i Stockholm.  Sedan 2010 har sjuktalet gått upp men 
börjar nu sakta gå neråt.  För mer information, se bifogad information.  
Antalet sjukdagar ligger på 10,7 per person/år då målet är 9,0 sjukdagar per person.  
Stockholm ligger dock bättre till (7,0 dagar) men de långa sjukfallen inom den offentliga 
sektorn ökar även i Stockholm. Försäkringskassan förespråkar tät samverkan mellan 
arbetsgivare och vård vid sjukskrivningar. 
 
Angående sjukintygen så är läkarens ansvar för att skriva intyg är det samma oavsett 
om personen i fråga har sjukpenninggrundande inkomst eller inte.  
 
Det finns lokala skillnader inom Stockholms stad och Fabio ställer frågan om det går att 
starta lokala satsningar inom ett geografiskt område som ligger sämre till ( t.ex. Farsta) 
gällande sjuktalen.  
 

6. Myndighetsgemensamma workshops 10 okt och 9 nov – läget  
Arbetsgruppen Josefine, Sharifeh, Helena och Katrin Hernbäck från Norra Stockholms 
psykiatri har planerat workshops 10 oktober och 9 november på Piperska Muren.  
 
Petra frågar om det går att rikta innehållet mot unga vuxna vid ett av tillfällen men 
beslutet blir att köra två identiska workshops i höst och utveckla en workshop för 
målgruppen unga vuxna vid ett senare tillfälle.  
 
Helena kommer skicka ut platsfördelningen separat och behöver då få svar om någon 
enhet inte kommer delta eller fylla platserna. Försörjningsstöd Södermalm som inte 
kunde vara med idag har informerat att de vill vara med.  
Behöver svar om deltagande från KNÖ och Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan 
– annars behöver vi ge er platser till andra enheter.   

 
Frågan från arbetsgruppen lyfts vem som kan informera om Socialtjänstens uppdrag 
på workshops går ej att besvara då ingen representant är med på mötet. Helena tar 
frågan via andra kanaler.  

 
7. Nästa möte 

Nästa möte blir den 6 september kl. k. 8:30-10:30 Försäkringskassan, Palmfeltsvägen. 
Veronica/Johan återkom med lokal, tack!   
 
Följande möten är bokade därefter:  

 20 november  kl. 14:00-16:00 – lokal meddelas senare 

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

 
 
 
 
 
//Antecknade: Helena Haapala 
 


