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Mötesanteckningar lokal 
samverkansgrupp City 

Tidpunkt 
Måndagen den 22 januari 2018 kl. 14:00-16:00  
 
Plats 
Jobbtorg City, Medborgarplatsen 3 
 
Närvarande 
Ida Halldén, Unga vuxna Södermalm  
Josefine Hagmyr, Försäkringskassan Stockholm Stad Nord 
Johan Degerman, Försäkringskassan Stockholms län Syd 
Petra Hörnqvist, Jobbtorg Unga Globen-Skärholmen  
Lars Ahlenius, Jobbtorg City 
Tomas Gröndahl, Stockholms stad Södermalm 
Ann-Louise Beckman, Södermalm SDF enheten för ekonomiskt bistånd 
Elisabet Ingvar, Arbetsförmedlingen Stockholm Globen, förstärkta samverkan 
Bekir Demirörs, Enheten för språkstödjande insatser, Arbetsmarknadsförvaltningen 
Sharifeh Jalali, Arbetsförmedlingen City 
Irene Lundberg, Östermalms sdf/KNÖ, försörjningsstödsenhet 
Karolina Noaksson, Enheten för hemlösa, utredning och försörjning 
Emma Pfannenstill, Enheten för hemlösa, utredning och försörjning 
Lena Helmersson Agge, Kungsholmens sdf, vuxenenheten 
Therese Bengtsson, Östermalms sdf, vuxenheten  
Eva Magnusson, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Sofie Jacobsson, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Jonna Millroth, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Barbro Ivares, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Helena Haapala, Samordningsförbundet Stockholms stad 
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1. Planerade FINSAM-handläggarteam  

Samordningsförbundet informerar om det pågående utvecklingsarbetet för att skapa 
Finsam-handläggarteam, det finns två spår: testa samverkansformen Finsam-team 
inom vårdenheter och att skapa Finsam-team på alla Jobbtorgen som en 
permanent samverkansform.  
 
Följande vårdenheter kommer starta Finsam-team: Liljeholmens och Skärholmens 
vårdcentral samt en enhet inom psykiatriska mottagningarna vid Norra Stockholms 
psykiatri och en enhet vid Psykiatrin Stockholm Södra Affektiva mottagningen 
Globen. Även vid Hässelby vårdcentral planeras ett Finsam-team.  
 
Inom City klustret är det alltså den psykiatriska mottagningen Norra Stockholms 
psykiatri, Atlasmuren enheten för ADHD 1 och 2 och Unga vuxna (enhetschef 
Holger Thomas ansvarar) där teamet ska skapas. Ett uppstartsmöte för de fasta 
handläggarna i teamet och för styrgruppen är bokat till den 9 februari kl. 9-11 vid 
Atlasmuren 
 

Finsam-handläggarteam vid Atlasmuren 

Arbetsförmedlingen – Parvane Hassani 

Försäkringskassan – meddelas senare 

Jobbtorg City – Salah Haghgo 

Jobbtorg Unga Globen – Fenan Tesfai 

Socialtjänsten KNÖ – Katarina Puhm 

NSP – en rehabkoordinator som ansvarar för teamet (namn meddelas senare) 

 

Styrgrupp Finsam-handläggarteam vid Atlasmuren 

Arbetsförmedlingen – Sharifeh Jalali 

Försäkringskassan – meddelas senare 

Jobbtorg Unga Globen – Ulrica Aleite 

Jobbtorg City – Maj-Inger Hellstedt 

Socialtjänsten KNÖ – Irene Lundberg 

NSP Atlasmuren – Holger Thomas 

Samordningsförbundet – Eva Magnusson 

 
Finsam-handläggarteam som samverkansforum kommer implementeras inom alla 
lokala Jobbtorg (ink. Jobbtorg City) under 2018. Samordningsförbundet finansierar 
en koordinator på heltid vars uppdrag blir att ansvara för dessa Finsam-team.  
Rekrytering av koordinator har precis påbörjats. I Finsam-teamen är det tänkt att 
fasta handläggare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, socialtjänsten, 
Jobbtorget och vården träffas regelbundet för att göra en gemensam planering med 
deltagaren. Mer information kommer.  
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Eva informerar att Inspektionen för socialförsäkring IFS kommer utvärdera 
Samordningsförbundens arbete under 2019 – Finsam-teamen blir en intressant del i 
utvärderingen.  

 
2. Aktuell information från Samordningsförbundet 

o Utvecklingsledare unga vuxna Sofie Jacobsson 
Sofie Jacobsson berättar om sitt uppdrag som utvecklingsledare för målgruppen unga 
vuxna. Sofie arbetar för samverkan för unga vuxna, bistår med processstöd samt ska samla 
in  information om de befintliga insatser som finns tillgängligt i Stockholm.  Insatserna 
samlas i en insatskatalog som blir sökbar både för stockholmare och för handläggare som 
jobbar med förbundets målgrupper. Samordningsförbundet anordnar ett frukostmöte den 9 
mars för att presentera insatskatalogen (boka in!), lokal Rörstrands konferens.  
 
Sofie informerar att Samordningsförbundet delfinansierar UngKomp under det pågående 
året och att diskussion pågår hur UngKomp kan spridas till andra dela av staden.  
 
För att komma i kontakt med Sofie: sofie.jacobsson@stockholm.se tel. 08-50847964 
 

o Utvecklingsledare nollplacerade Barbro Ivares och Jonna Millroth 
Barbro och Jonna arbetar för samverkan för målgruppen nollplacerade tillsammans med 
projektledaren Stephanie Olsson Sevinc på försörjningsstödsenheten vid Enskede-Årsta-
Vantör. Det utvecklingsarbetet som pågår inom Stockholms stad sk Globen-modellen och 
Halmstadsmodellen ska bli en gemensam stockholmsmodell där även Försäkringskassan, 
Stockholms stads landsting och Arbetsförmedlingen ska delta. Arbetet handlar om att 
etablera en hållbar samverkansstruktur som säkerställer att sjukskrivna personer som saknar 
sjukpenninggrundande inkomst får tillgång till samma rehabiliterande insatser som andra.  
Jonna och Barbro kommer ta kontakt först med försörjningsstödsenheterna och därefter 
andra parter för att kartlägga det befintliga arbetet och målgruppen hos alla parter.  
 
Eva informerar om insatsen Case Management:  en till case manager har anställts och en till 
case manager som ska arbeta med målgruppen personer med narkolepsi kommer anställas.  

 
3. Behovet av förrehabiliterande insatser – gemensam diskussion 

Sharifeh på Arbetsförmedlingen har tidigare lyft behovet av förrehabiliterande 
insatser för personer som inte är klara för att delta i AF:s ordinarie verksamhet.  
 
Frågan ställs till stadsdelsförvaltningarna om det finns arbetsförberedande insatser i 
tillräcklig omfattning. Södermalm kan erbjuda arbetsträning, Jobbstart inom 
Jobbtorg Stockholm kan också erbjuda arbetsträning. Enheten för hemlösa har en 
socialpsykiatrisk enhet i form av biståndsbedömd sysselsättning för personer som 
redan har sjukersättning.  

 
Eva berättar att i Vällingby finns det ett Finsam-pilotprojekt; AMA, aktiviteter mot 
arbete. Inom AMA arbetar Jobbtorg Vällingby med förrehabiliterande insatser med 
hälsa och motivation, målgrupp är sjukskrivna utan sjukpenninggrundande inkomst.  

 

mailto:sofie.jacobsson@stockholm.se
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Försäkringskassan har haft workshop internt för att komma vidare med frågan vad 
Försäkringskassans målgrupper behöver för förrehabiliterande insatser.  
 
Mötesdeltagarna är eniga om att det behövs insatser för personer som inte klarar av 
att ta del av Arbetsförmedlingen ordinarie utbud. Beslut att Arbetsförmedlingen 
(Sharifeh) och Försäkringskassan (Josefine och Johan) arbetar vidare med frågan, 
även Helena från samordningsförbundet deltar. Det behövs förrehabiliterande 
aktiviteter som riktas sig både för personer med och utan sjukpenninggrundande 
inkomst. I arbetet involveras sedan stadsdelsförvaltningarna samt 
Jobbtorg/Jobbstart.   
 
Petra påminner att Jobbtorg Unga Globen välkomnar alla under 30 år oavsett var i 
processen mot egen försörjning individen befinner sig. Jobbtorg Unga Globen kan 
påbörja arbetet med individen även om jobb/studier är längre fram i planering.  

 
Eva lyfter den pågående översynen angående Jobbtorgen. De tre tänkta ingångarna 
till Jobbtorgen blir: 

• Huvudspåret: sdf anmäler personen till Jobbtorg, huvudmetod på Jobbtorg 
Supported Employment 

• SDF kan anmäla personer direkt till arbetsträning 
• Finsam-handläggarteam som ingång till de befintliga insatserna hos 

förbundets alla parter 
 

4. Planerad samverkansinsats DEV/MakerSpace, information 
Petra berättar om en tänkt samverkansinsats; DEV. Det handlar om en modern 
version av verkstad för unga vuxna med specialintresse. Hjärngym för personer med 
digitalt intresse. Syftet att komma vidare närmare arbete och hitta motivation mot 
studier. Eftersom Jobbtorget jobbar även uppsökande för målgruppen 16-29 år 
träffar personalen ganska många med denna typ av intresse. Diskussion pågår vilka 
parter som ska ingå i projektet. Tanken är att söka delfinansiering från 
Samordningsförbundet. Det är tänkt med en bred målgrupp 16-29 år och unga med 
aktivitetsersättning är möjlig målgrupp för insatsen.  

 
 

5. DUA 
Petra informerar om DUA, Delegation unga till arbete – uppdrag för Stockholms stad 
och Arbetsförmedlingen. De lokala DUA-rutiner som skrivits i slutet av 2017 kommer 
skrivas under den 26 januari.  
 
Petra påminner, framför allt stadsdelarna, om att delta i DUA-handläggarmöten och 
att det är viktigt att meddela om man inte kan delta.  
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6. Information från Försäkringskassan 
Information om nya läkarintyg 
Josefine informerar om att Försäkringskassan tagit fram nytt underlag för läkarintyg, 
användandet börjas i slutet av januari. Mindre förändringar i själva läkarintyget, bl.a. 
är det möjlighet att bocka i flera diagnoser mm. Läkarintyget kommer användas 
främst digitalt men går att skriva ut.  
Josefine informerar också om den lagändring som trädde ikraft från den 1 januari 
2018 som innebär att Försäkringskassan i normalfall kommer att betala ut ersättning 
under utredningstid i pågående sjukpenningärenden.   

 
Josefine informerar om den avvikelse som Försäkringskassan Stockholms stads Nord 
(Alvik) har meddelat Arbetsförmedlingen rörande att Försäkringskassan inte kan 
garantera att erbjuda en gemensam kartläggning inom 14 dagar. Detta gäller februari 
ut.  

 
7. Aktuell information från varje enhet 

Johan berättar att Försäkringskassan Haninge har flyttat till Försäkringskassans 
lokaler vid Globen. Därmed blir Globen-kontoret Sveriges största FK-kontor. 

 
8. Utvärdering av de lokala samverkansgrupperna 

Samordningsförbundet har skickat ut en enkät angående utvärdering av de lokala 
samverkansgrupperna. Uppmaning att svara på enkäten.  

 
 

9. Kommande möten, årsplanering 
• Den 19 mars kl. 14:00-16:00 Försäkringskassan Globen, Palmfeltsvägen 5,  
• Den 14 maj kl. 08:30-10:30 Arbetsförmedlingen City, Tunnelgatan, konferensrum 4, 

plan 1  
 

• Den 10 sept. kl. kl. 14:00-16:00 Södermalms stadsdelsförvaltning, Göta Ark vid 
Medborgarplatsen, hiss A plan 7 

• Den 26 nov. kl. 14:00-16:00 Kungsholmen-Norrmalm-Östermalm försörjningsstöd, 
Karlavägen 100 A.  

 
 
 
 
 
 
//Antecknade:  
Helena Haapala, samordnare 
Samordningsförbundet Stockholms stad 
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