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Mötesanteckningar lokal 
samverkansgrupp Västerort 
 
Datum och tid: den 8 december 2017 kl. 14:00-16:00 
Plats:  Psykiatrin i Alvik, Gustavslundsvägen 26 
 
Närvarande:  
Ann-Christin Karlström, enhetschef Ångestmottagningen Alvik NSP 
Lena Lilja, enhetschef Affektiva mottagningen Alvik NSP 
Lena Bivebäck, psykolog Råcksta Vällingby Närvård 
Nahal Golsirat, rehabkoordinator Åkermyntan/Västervården/Råcksta VC 
Mitra Iranmahd, Åkermyntans VC 
Åsa Petersson, verksamhetschef Hässelby VC 
Annika Allard, rehabkoordinator Hässelby VC 
Annelie Höppner, medicinskt ansvarig läkare/bitr. enhetschef Hässelby VC 
Anders Persson, sektionschef Arbetsförmedlingen Vällingby 
Josefine Hagmyr, samverkansansvarig Försäkringskassan 
Mikael Peters, samverkansansvarig Försäkringskassan 
Camilla Gustafsson, socialsekreterare ekonomiskt bistånd Bromma  
Johan Idegård, enhetschef Jobbtorg Stockholm Vällingby 
Krista Redin, biträdande enhetschef ekonomiskt bistånd Hässelby-Vällingby 
Sofie Jacobsson, utvecklingsledare unga vuxna Samordningsförbundet  
Robert Petterson, utvecklingsledare socialt företagande Samordningsförbundet 
Jonna Millroth, utvecklingsledare ”nollplacerade” Samordningsförbundet 
Barbro Ivares, utvecklingsledare ”nollplacerare” Samordningsförbundet  
Eva Magnusson, förbundschef Samordningsförbundet 
Helena Haapala, samordnare Samordningsförbundet  
 
Anmält hinder:  
Lena Isaksson, enhetschef antagning och testning SFI-centrum 
Lisa Wallin, enhetschef ekonomiskt bistånd Hässelby-Vällingby 
Kjell Andersson, verksamhetschef spec. allmänmedicin Råcksta Vällingby Närvård 

 
 

1. Tidigare mötesanteckningar 
Behovet av förrehabiliterande insatser/AMA & koppling psykiatrin – återkoppling från 
Lena och Ann-Christin 
Får be att återkomma i frågan. Det finns tankar om hur man kan göra men psykiatrin 
Alvik återkommer. 
Föreläsning av Åsa Kadowaki? – Lena återkopplar 
Ingen offert inkommen. Intresse finns. Prel dag 13 april fm men Åsa kan inte då. Byta 
datum eller byta föreläsare? Inslag om Åsa på Laget Sverige, F-kassans hemsida för 
att se hur hon pratar. 
Beslut att köra myndighetsgemensam workshop Västerort den 13 april 2018 i alla fall. 
 

2. Planerad insats: FINSAM-handläggarteam på Hässelby vårdcentral  
Gunvor Malmberg från Kista vårdcentral berättar om deras FINSAM-team 
Väldigt många är väldigt sjukskrivna länge. Ca 80 st. över 180 dagar,  ett stort problem 
för läkarna.  
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FINSAM-handläggarteam bestående av rehabkoordinator, socialsekreterare, 
arbetsförmedlare, jobbcoach och handläggare från Försäkringskassan träffas en gång 
per månad för att träffa deltagaren/patienten tillsammans och göra upp en rehabplan. 
Behandlande läkare är alltid med. F-kassan, SDF, AF o Jobbtorg har en stående 
handläggare som medverkar i mötet för att bidra med sin expertis.  
Gunvor har först bedömningssamtal och erbjuder  patienten att deltar i möte med 
handläggarteamet. 27 ärenden hittills under året, 3 st. vid varje möte som fått en 
gemensam plan. Rehabkoordinator beställer tolk vid behov, tar samtal, koordinerar 
mötet samt gör uppföljning och dokumenterar vad som händer. Samordningsförbundet 
står för 20% av Gunvors tid samt en dag per månad för de fasta handläggarna i 
gruppen. Samt 1000 kr/patient till behandlande läkaren för att denne ska medverka i 
utredningen. 
Målet är att bryta sjukskrivning och gå mot arbete, arbetsträning eller sjukersättning. 

 
Det finns budget för 6 vårdenheter, två är igång: vårdcentralerna i Kista och Tensta. 
Hässelby vårdcentral är på gång men Samordningsförbundet behöver få in ansökan 
snarast. Kontakta Helena Haapala för mer information hur man går till väga. 

 
3. Samverkansbehov för målgruppen 18-29 år i kriminalitet, sociala 

insatsgruppen SIG   
Therese Karlsson, projektledare för sociala insatsgruppen SIG.  
Start 2013, 2015 för SIG-Vuxna i Hässelby-Vällingby SDF. Målgruppen 
livsstilskriminella 20-29 år, vid utrymme kan projektet gå utanför åldersspannet. En 
frivillig insats som pågår som projekt t.o.m. 2019. Finns nu fysiskt i Jobbtorg Vällingbys 
lokaler. 

 
Målgruppen ger upp snabbt, tappar snabbt lusten. I samverkansavtalen jobbar man 
med snabba vägar in till tex socialtjänsten samt kan hoppa över vissa delar i 
inskrivning för att snabba på processen. 

 
Målet är att SIG minskar kriminalitet och våld i sitt område och minska nyrekrytering till 
kriminella gäng. Målet för individen är att den kriminella livsstilen ska upphöra.  

 
SIG jobbar uppsökande, informerande och lotsande. Lotsarna är med på möten med 
andra myndigheter för att få koll på vad som händer och vara ett stöd till klienten i 
mötet, kunna förklara efter mötet vad som sas och påminna om vad som behöver 
göras, samordna. Lotsen stödjer även i andra sammanhang i livet som bankbesök, 
fylla i blanketter och även vara ett psykosocialt stöd. De jobbar motiverande när det tar 
tid med andra myndigheter, har samtal om tankemönster, ändra kriminella 
tankemönster till att fungera i samhället. 
SIG har en metod att jobba utefter när det gäller tankemönster. Det praktiska stödet 
startar när ungdomen visar att den verkligen vill bryta med sin livsstil. 

 
Vägen in går via Frivården, föreningar tipsar, polis, socialtjänst. Alla som träffar 
målgruppen kan tipsa sin klient eller boka ett gemensamt möte via Therese Karlsson. 
Ungdomar med missbruksproblematik hänvisas till Socialtjänsten.  

 
Uppföljning: Vart kommer de ifrån, vart tar de vägen?  
Ca 50% gick igenom med ”lyckade” resultat. Har någon form av egen ersättning. 
Kriminalitet i området. De brott som minskar är de brott som hör till SIGs målgrupp. 
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SIG önskar kontakt med psykiatrin och beroendeenheten. Det är svårt att få 
målgruppen till denna sorts stöd, då är livsstilsmottagningar enklare att ta till sig. 

 
Vid frågor eller önskan om samarbete kontakta Therese Karlsson 076-1205361 
therese.karlsson@stockholm.se  

 
4. Samordningsförbundet Stockholms stad: utvecklingsteman 

a. Utvecklingsledare inom arbetsintegrerade sociala företag 
Robert Pettersson har uppdraget att främja för fler arbetsintegrerade 
företag samt stötta de som finns. Sofiesam.se för mer information om 
vad sociala företag är.  

b. Utvecklingsledare unga vuxna 
Sofie Jacobsson jobbar med att bygga upp insatskatalogen, främja 
samverkan likt ung komp i Västerort, samt ha fokusgrupper med unga 
vuxna med psykisk ohälsa. 

c. Utvecklingsledare nollplacerare 
Barbro Ivares och Jonna Millroth ska jobba för att etablera en 
samverkansstruktur för nollplacerade i enlighet med Globen-modellen 
för alla förbundets fyra parter.  
 

5. Aktuell information från varje enhet 
a. Åkermyntan – Har ett internt team där en läkare som jobbar mot sköra 

patienter i samverkan med övrig personal.  Ett ämne för den kommande 
insatskatalogen som ska finnas på samordningsförbundets hemsida. 
(lansering i mars 2018) 

b. AMA –aktiviteter mot arbete:  14 deltagare, 1 till arbete o två på väg ut. 
Förlängt hela 2018. Anvisning kommer via försörjningsstöd. Prata med 
Krista Redin/Lisa Wallin.  

c. AF – 2018 vänds organisationen upp o ner. Återkommer om hur det 
påverkar lokalt. 

d. Psykiatrin får mindre pengar 2018. Minskar med 25 personer i Norra 
Sthlm psykiatrin 
 

6. Övriga frågor 
Utvärdering lokala samverkansgrupper efter Samordningsförbundet kom 
till. Utskick kommer med frågor i början av året.  
 

7. Kommande möten 2018 

 Lokal samverkansgrupp Västerort: den 2 februari 14.00 – 16.00 
(styrgruppen AMA träffas kl. 13.30) Plats:  Jobbtorg Vällingby 

 Myndighetsgemensam workshop den 13 april 8.30 – 13.00 ink. 
arbetslunch (beslut att köra workshop fast Åsa Kadawaki inte kan 
föreläsa den dagen).  

 Lokal samverkansgrupp Västerort:  27 april 14.00 – 16.00 (styrgruppen 
AMA träffas kl. 13.30) Plats: Hässelby vårdcentral.  

 
 
 
 
 
//Vid anteckningarna: Sofie Jacobsson 
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