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Mötesanteckningar 
myndighetsnätverket kring att öka 
möjligheten för personer med 
funktionsnedsättning att komma ut i 
arbetslivet 
 
Datum och tid: den 25 april 2017 kl. 13:00-15:00 
Plats: Arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4, lokal Maracanã 
 
Närvarande:  
Maria Rösby, Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbstart 
Lena Romert, Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbstart 
Lars Ahlenius, Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg City 
Lisa Gagnerud, Socialförvaltningen 
Karin Wallqvist, Socialförvaltningen 
Christina Pettersson, Socialförvaltningen 
Maria Antonsson, Arbetsförmedlingen Stockholm Samverkan 
Andreas Groth Hjort, Prima Liljeholmen 
Eva Magnusson, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Baten Mahabubul, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Helena Haapala, Samordningsförbundet Stockholms stad 
 

1. Inledning 
Eva Magnusson öppnar mötet och välkomnar alla deltagare, vi går en 
presentationsrunda. Det är första gången Samordningsförbundet Stockholms 
stad är med i detta närverk. Lars Ahlenius berättar kort om nätverkets historia. 
Nätverket startades av Kicki Wattjersson för ett antal år sedan då det behövdes 
ett forum för samverkan för målgruppen med funktionsnedsättningar. Nätverket 
har träffats ungefär en gång per termin. Diskussion om nätverkets framtid då 
det finns ett antal olika lokala nätverk och samverkansforum. Detta nätverk kan 
bidra i det staden-övergripande arbetet inom temat funktionsnedsättningar.   
 

2. Presentation av Samordningsförbundet och pågående insatser/aktiviteter  
Helena presenterar Samordningsförbundets verksamhet och berättar om de 
aktuella insatserna, se bifogad presentation.  
 
Maria Rösby presenterar projektet Case Management som ingår i ESF-
projektet MIA (Mobilisering inför arbete), se bifogad presentation.  
 

3. Genomgång av Effektutvärderingen –  
Eftersom Mathias Holmlund från Försäkringskassan inte kunde delta i mötet 
presenterar Eva Effektutvärderingen, se bifogad presentation.  
 

4. Genomgång av tidigare arbete i nätverket 
Se punkt 1. 
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5. Uppdatering av Consensio-Guiden 

Lars presenterar kort Consensio-guiden som gjordes några år sedan av 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  
Förslag att denna guide ska finnas på samordningsförbundets hemsida  i en 
uppdaterad version. Tanken med samordningsförbundets hemsida är att kunna 
samla information om medlemmarnas verksamhet och de aktuella insatserna.  
Samordningsförbundet siktar på att ta in tematiska processledare inom olika 
teman och dessa processledare kan också arbetat med innehållet av en 
resurskatalog på hemsidan.  Önskemål att samordningsförbundet ska ha en 
katalog/information på hemsidan.  

 
Cristina föreslår en inkomstkompass på hemsidan för att kunna räkna ut 
individens ekonomi i samband med deltagandet i olika insatser.  

 
6. Brukarföreningarnas medverkan och roll  

Eva ställer frågan om brukarföreningarnas medverkan i detta forum. 
Representanter från brukarföreningar var med i början men inte under de 
senaste åren. Hur kan vi nå ut till brukarföreningar?  
Pia Ehnhage som arbetar som funktionshinderombudsman kan vara en bra 
kanal utåt mot brukarföreningar.  
 

7. Planering för nätverkets fortsatta arbete och roll  
Diskussion kring nätverkets framtid och roll. Detta nätverk kan fungera som ett 
komplement till de lokala samverkansgrupperna som är geografiskt uppdelade. 
Nätverket kan bidra i det stadsövergripande strukturella arbetet inom temat 
personer med funktionsnedsättningar till arbete.  
Viktigt dock att det finns en handlingsplan och mål för nätverkets arbete.  
 
För att samma personer inte ska sitta i flera samverkansmöten är det upp till 
varje part att bestämma vem som är med i vilken samverkansgrupp.  
Beslut att nätverk träffas en gång per termin och att vi utvärderar mötesformen 
nästa år.  
 

8. Övriga frågor  
Nästa möte: den 10  oktober  2017 kl. 14:00. Lokal meddelas senare. 
 

 

 

 

 

//Helena Haapala, samordnare 
Samordningsförbundet Stockholms stad 
 

 


