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Mötesanteckningar lokal 
samverkansgrupp City 
 
Datum: den 20e november kl. 14:00-16:00 
Plats: Arenavägen 47, Samordningsförbundet Stockholms stad 
 
Närvarande:  
Ida Halldén, Unga vuxna Södermalm  
Josefine Hagmyr, Försäkringskassan Stockholm Stad Nord 
Johan Degerman, Försäkringskassan Stockholms stad Syd 
Petra Hörnqvist, Jobbtorg Stockholm Unga Globen-Skärholmen  
Gunnel Eriksson istället för Elisabet Ingvar, Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan 
Tomas Gröndahl- Stockholms stad Södermalm 
Christina Westin, utvecklingsledare AMF 
Sergio Leiva, KNÖ, försörjningsstöd 
Robert Pettersson, Samordningsförbundet Stockholm stad 
Katarina Svantesson, Samordningsförbundet Stockholm stad 
 
Anmält hinder:  
Fabio Pittuco, Psykiatrin Södra Stockholm 
Minna Nilsson, Socialförvaltningen, Enheten för hemlösa, försörjning och utredning 
Vivianne  Sterner, Norrmalms stadsdelsförvaltning, vuxenenheten 
Anna Ljungqvist, Kungsholmens SDF, enheten för funktionsnedsättning 
Merike Kaugesaar, Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbstart  
Ann-Louise Beckman, Södermalm SDF enheten för ekonomiskt bistånd 

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

Robert välkomnar alla till mötet och vi går en presentationsrunda.  
 

2. Information om studiestartsstödet 
Christina Westin på  Arbetsmarknadsförvaltningen presenterar deras arbete med 

studiestartstöd. Presentationen om studiestartstödet finns även bifogad i utskicket.           
 
Studiestartstöd- en chans till utbildning och jobb 
Studiestartstöd är ett stöd som syftar till att öka rekryteringen till personer med kort 
utbildning och stort utbildningsbehov. Stödet är rekryterande och uppsökande. 
Lagen gällande stödet trädde i kraft i juli 2017 och Stockholms stad startade upp i 
september 2017. 
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Målgruppen 
-Kort tidigare utbildning 
-Stort behov av utbildning på grund o gymnasienivå 
-25-56 år 
-Arbetslös i sammanhängande 6 månader 
-Inget studiestöd de senaste 3 åren 
 
Vad kan deltagarna studera med studiestartstöd? 
-Riktat till personer på Komvux, folkhögskola eller grundskola 
-Ej SFI/ dock kombinationsutbildningar på Komvux 
-Ej trainee eller uppdragsutbildningar 
 
Ekonomi och studiestartstöd 
-8512 kr för 4 veckor i max 50 veckor 
-Studera på 50 % och 75 % 
- Studerande med barn kan få tillägg 
-Efter avslutande studier med studiestartstöd kan den studerande ansöka om 
studiemedel 
 - Det är ett bidrag, som inte behöver betalas tillbaka 
 
Hur arbetar vi med studiestartstödet? 
-Partner AF och socialförvaltningen 
-Både AF och kommunen rekryterar och motiverar till studier 
-Kommunen ansöker om studiestartstöd, gör studieplan och ansökan till utbildning 
tillsammans med de sökande 
-8 studie- och yrkesvägledare finns på jobbtorg och VUC och arbetar specifikt med 
studiestartstöd. 1 person samordnar och leder gruppen. 
-Studieplan ute på skolorna på plats för att knyta nätverk 
 
Arbetsförmedlingen, AF 
-AF rekryterar och motiverar 
-Göra en första kartläggning om personen hör till målgruppen 
-66 % av avslagen (över landet) beror för närvarande på att deltagaren inte når upp till 
kraven om arbetslöshet- Deltagaren går via AF pga då kan de kontrollera att de tillhör 
målgruppen och sen går deltagaren vidare till Stockholms stad 
 
Socialförvaltningen 
Samverkan med socialförvaltningen 
Nya riktlinjer har antagits i oktober 2017, det är anvisningar för tillämpning. Så att alla 
gör likadant. 
 
Rekrytering och ansökan 

1. Informera och rekrytera 
2. Vägledning och ansökan 
3. Tillhör deltagaren målgruppen? 
4. Har deltagaren rätt till studiestartstöd? 
5. Beslut från CSN 
6. Utbetalning från CSN 

 
Just nu har 53 ansökningar startat igång. Det har varit svårt med samverkan med AF 
på grund av personalbrist med mera.  
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AMF håller på att ta fram bättre kommunikationsverktyg, för att synas mera och ta fram 
mer material. 
Tanken är ett det ska vara informationsmöten genom AF och att AMF kommer dit och 
berättar om studiestartstödet men att deltagaren först går genom AF och sedan vidare 
till AMF. 
Det finns mycket i lagen som inte känns helt genomtänkt. Exempelvis att deltagaren 
inte får vara sjuk eller vabba under sex månader innan stödet startar då de är inskrivna 
på arbetsförmedlingen. Robert tar kontakt med departementet och frågar om det finns 
planer på att titta över detta. Det slår hårdast mot kvinnor eftersom det är de som är 
hemma med vård av barn. 
                                     
 

3. Uppföljning myndighetsgemensamma workshop City  - hur gick det?  - 
Josefine Hagmyr 

En arbetsgrupp från oss har satt ihop den här workshopen för att satsa på en 
kompetenshöjande insats för oss själva. Vi har tagit av gemensamma medel för att 
hitta och utveckla sätt att samverka på bästa sätt. 

 
Det var två workshops, 10:e oktober och 11:e november. 
Josefine var med den 10e oktober, då kom 56 deltagare. Det var jättelyckat, ingen 
annan mer i rummet närvarande då men flera har hört från sina arbetsplatser att det 
varit lyckat. 

 
Utvärdering och rapport från workshopen i november, har troligtvis inte sammanställts 
än. Förbundet tittar på det när Helena är tillbaka från sin semester. Rykten säger att 
den var ännu bättre. 

 
Förfrågan för framtiden från FK 
Är detta ett sätt som vi vill jobba vidare på? 
Det har varit ett lyckat samarbete med FK, AF och vården men stadens samarbete har 
varit svårare. Det har varit rörigt och lågt deltagande. 
Vid fortsatt arbete är det viktigt att alla parter är med. Det är en utmaning att fyra parter 
ska samordnas och det är kanske ingen som vill ta hela det ansvaret. Därför är det 
viktigt att alla parter hjälps åt och ansvarar. 
Vi behöver prata om fortsatt fungerande samarbete tillsammans. Gruppen behöver 
dela på bördan. Förbundet behöver lyfta och diskutera detta. För att det ska ske 
framsteg krävs rätt personer på rätt plats, så att det finns tid och  förutsättningar för att 
kunna delta. 
    

4. FINSAM-handläggarteam på psykiatrin Atlasmuren – Josefine 
Det är på gång att starta upp ett team inom psykiatrin, Atlasmuren. Tanken att 
handläggare från FK, AF, försörjningsstöd, och psykiatrin ska samarbeta i 
multikompetenta team med en samordnad arbetslivsinriktad insats. De som 
sitter där finns där för att resonera om vad det finns för olika möjligheter på de 
olika myndigheterna. Så att det blir det bästa för patienten.  
FK- är villiga att avsätta resurser och handläggare för detta team. 
Psykiatrin- Svårare, eftersom alla kan välja mottagning, ska det begränsas till 
de som bor i Stockholms stad? Ja, företrädesvis innerstaden (KNÖ). Parterna 
kommer att träffas i december och skriva ansökan förutsatt att alla parter fått 
klartecken från sina hemorganisationer. 
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5. Samordningsförbundet: unga vuxna - Robert Pettersson 
Sofie Jacobsson är nyanställd utvecklingsledare för unga vuxna på förbundet, hon 
håller nu på att undersöka vad det finns för behov och redan existerande insatser som 
riktar sig till unga vuxna. Hon arbetar med en insatskatalog, som ska vara färdig i mars 
2018.  

 
6. Samordningsförbundet: ASF – Robert Pettersson 

Robert är nyanställd utvecklingsledare för ASF. Det finns möjlighet att bjuda in Robert 
om man vill att han ska komma till er och prata om ASF. Det kommer att ske en 
upphandling om ASF i början av nästa år, ca 25 platser.  
Det finns flera svårigheter för ASF att arbeta för exempelvis Stockholms stad när det 
ställer så höga krav.  
Kännedom om arbetsförberedande insatser från andra håll. Om individen står för långt 
ifrån arbetsmarknaden- den målgruppen skulle behöva något. Steget före gemensam 
kartläggning.  

 
7. Aktuell information från varje enhet/part  - Alla   

FK- nytt läkarintyg. Finns det intresse att ta upp det i detta forum? I början av nästa 
kvartal kommer SLL börja använda det nya läkarintyget. Det har tillkommit två frågor 
och frågorna är omformulerade. FK lyfter det på nästa möte och hoppas att vården är 
med då! Det kommer även ett nytt läkarutlåtande längre fram. 
 
Staden-  

- Berör AF, jobbtorg unga och stadsdelarna. Lokalrutin för DUA-rutin. Nytt utkast 
med några förändringar och tillägg. Skriva ihop det till en rutin för både city och 
södra. Den skickas till berörda parter.  

- UngKomp – finns förslag men det är inte beslutat något än. 
- FINSAM projekt, Psykiatrin södra och Jobbtorg Unga Globen- uppsökande 

insats för hemmasittare. Insatsen heter ProLog. Det är igång och ett 
styrgruppsmöte är inbokat i januari. 

- Jobbtorg Unga Globen har en projektidé: Makerspace är ett koncept, gym för 
hjärnan. IT och kreativitet. Skapar saker. Lämplig insats för hemmasittare. 
Dragning om vad det handlar om redan i morron men är folk intresserade så 
kan man höra av sig och boka in. Kontakta Petra Hörnqvist.  
 

AF- inget att tillägga. 
 
Socialtjänsten- viktigt att vara förbereda för nyanlända inför nästa år. De som inte 
klarar av etableringen, kommer att öka nästa år och det blir en ny målgrupp för norra 
innerstaden. Det handlar bland annat om unga ensamkommande och de som fått 
uppehållstillstånd men som inte får bo kvar i sina boenden. 
Kan extratjänster vara en bra tjänst? Har ni nån dialog med AF? Det vore bra att få nån 
siffra på hur många? Det har efterfrågats men inte fått svar än, det är inga stora 
volymer i city.  
Alla parter är berörda av detta, vi vet inte hur många som kommer, hur de mår med 
mera. Behöver vi en samverkansform för att klara av detta? 
Vad får olika parter göra och inte göra? Vad finns det för behov? AF är ansvariga för 
etableringen. 
 
Kvotflyktingar kommer också nästa år, det är en ny målgrupp som kanske har andra 
behov. 
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SDF Södermalm- Ann-Louise Beckman skickar med att Södermalm inte kan 
samarbeta med KNÖ på grund av att det är olika försäkringskassor och 
mottagningar. 
Angående handläggarteamet: Teamet inom psykiatrin och Södermalm har mest 
kontakt med de södra och kan då kanske inte vara med på norra. Svar från 
Sofia som var med för några veckor som. Då vill de hellre vara med på södra 
sidan. 

                                     
8. Information om nya läkarintyg- Josefine Denna punkt är flyttat till nästa möte! 

Med förhoppning om att någon från vården närvarar på mötet, då det främst 
gäller dom. 

 
9. Nästa möte: 

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

 
Följande möte därefter: 

 Måndag den 19e  mars 14.00-16.00  
FK Globen 
 
Skicka gärna bokningen direkt till kalender. 
Lägg till  ida.hallden@stockholm.se  på maillistan. 

 
Årsplanering: Inför 2018 för att underlätta för alla att kunna boka upp sig och vara 
med på mötena. 
 
//Antecknade: Katarina Svantesson 
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