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Anteckningar FINSAM Kluster CITY 

Tid: Måndagen den 16 januari kl 14 - 16 
Lokal:  Arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4 lokal Maracanã 
 
Närvarande: 
Josefine Hagmyr, Försäkringskassan Stockholm Stad Nord 
Marie Magnusson, Försäkringskassan Stockholm Stad Syd 
Maria Levan, Enheten för Hemlösa 
Asmaa Chengaou, Enheten för Hemlösa 
Elisabeth Ingvar (istället för Ulrika Malmén Brodd), Arbetsförmedlingen Samverkan 
Sharifeh Jalali, Arbetsförmedlingen City 
Lars Ahlenius, Arbetsmarknadsförvaltningen 
Eleni Wigsén, Arbetsmarkandsförvaltningen Jobbtorg City 
Ulrika Aleite (istället för Petra Hörnqvist), Jobbtorg Globen Unga 
Lena Romert (istället för Merike Kaugesaar), Jobbstart  
Vivianne Sterner, Norrmalms SDF 
Mats Fors, Södermalms SDF 
Sergio Leiva, Östermalms SDF (KNÖ) 
Anna Ljungquist, Kungsholmens SDF, enheten för funktionsnedsättning 
Holger Thomas, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) 
Eva Magnusson, Förbundschef Samordningsförbundet Stockholms stad 
  
Anmält förhinder: 
Thomas Mattson, Försäkringskassan avdelningen för funktionsnedsättning Stockholm City 
Helena Haapala, Samordningsförbundet Stockholm Stad 
Lisen Trollbäck Eldh, Arbetsförmedlingen 
Lena Helmersson Agge, Kungsholmens SDF Vuxenenheten 
  
Dagordning och minnesanteckning 
  

1.       Val av sekreterare 
Josefine Hagmyr väljs till sekreterare. Eva Magnusson är ordförande. 

  
2.       Laget runt presentation 

Vi går laget runt och presenterar vad vi heter och vilka verksamheter vi representerar.  
  

3.       Lokal samverkansgrupp City - Hur arbetar vi vidare  

Eva berättar att de 4 lokala samverkansgrupperna som finns inom samordningsförbundet Stockholm 
Stad alla är i en uppstartsfas, det ser lite olika ut hur de är organiserade och vem som är 
sammankallande mm. 

  
4.       Handlingsplan för samverkan - prioriteringar under 2017 

Eva stämmer av vilka aktiviteter/insatser som den lokala samverkansgruppen City vill prioritera och 
jobba med under 2017. Kompetenshöjande insatser samt handläggarteam är aktiviteter/insatser som 
lyftes fram: 

  
o Kompetenshöjande insats - Myndighetsgemensam workshop 

Alla i den lokala samverkansgruppen City är eniga i att vi vill genomföra myndighetsgemensamma 
kompetenshöjande insatser i form av workshops där medarbetare och chefer från våra olika 
verksamheter deltar tillsammans. Syftet med insatsen är att öka kunskapen hos medarbetare och 
chefer om respektive aktörers roll och uppdrag med målet att underlätta samarbetet i individärenden. 
Syftet är även att ge medarbetare och chefer möjlighet till erfarenhetsutbyte och att nätverka.   
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Beslut: 
Lokal samverkansgrupp City fattar beslut om att genomföra myndighetsgemensamma workshops 
under hösten 2017. En arbetsgrupp tillsätts bestående av Anna Ljungquist, Helena Haapala, Sharifeh 
Jalali, Katrin Hernbäck samt Josefine Hagmyr (sammankallande). Arbetsgruppen får i uppdrag att ta 
fram ett förslag på upplägg och genomförande av myndighetsgemensam workshops samt att ansöka 
om medel från Samordningsförbundet Stockholms stad för omkostnaderna för workshopen. Underlag 
kommer att tas fram av arbetsgruppen som sänds på remiss till samtliga i mitten av mars. 
 
Beslut om upplägg och genomförande fattas av lokal samverkansgrupp City vid nästa möte som är 
den 27 mars. 
 
(Efter att beslut har fattats om upplägg och genomförande av workshop avslutas arbetsgruppens 
uppdrag och ansvaret för förberedelser och praktiskt genomförande av workshop vilar då på alla i den 
lokala samverkansgruppen City – tillägg från arbetsgruppen). 
  

o Kompetenshöjande insats - Motiverande samtal 

Jobbtorg City och Arbetsförmedlingen City planerar en heldagsutbildning i höst till medarbetare i 
Motiverande Samtal med inriktning autism och ADHD. Utbildningen är en fortsättningsutbildning. 
Tilltänkta föreläsare på utbildningen är föreläsare Liria Ortiz och Anna Sjölund (författare till boken 
Motiverande samtal vid autism och ADHD). Finns intresse från övriga verksamheter att medverka i 
utbildningen?  
 
Beslut: 
Var och en i den lokala samverkansgruppen City ansvarar för att stämma av behov och intresse i sin 
egen verksamhet att medverka i ovanstående fortsättningsutbildning i MI med inriktning autism och 
ADHD. Vid nästa möte den 27 mars återkopplas intresset till Eleni Wigsén.  

  
o Handläggarteam - "Gnistanträffar" 

AF City (Sharifeh Jalali) och Jobbtorg City (Eleni Wigsén) presenterar en idé om att starta upp 
handläggarteam med medarbetare från båda verksamheterna som träffas i operativa möten 
(Gnistanträffar) med start från och med mars i år.  Syftet med Gnistanträffarna är att ta fram planering 
för att komma vidare i individärenden. Målet är att korta ledtiderna och att individen snabbare ska 
komma till egen försörjning. Målgruppen är personer som är 30 +.  

  
AF City och Jobbtorg City önskar medverkan i handläggarteamen från övriga aktörer (vård, FK).  

  
Eva Magnusson undrar om det finns avsikt att söka medel från Samordningsförbundet. Eleni och 
Sharifeh har inte hunnit tagit ställning till det ännu utan ber att få återkomma.  
 
Beslut: 
Eleni Wigsén och Sharifeh Jalali tar fram ett utkast med en beskrivning över: 

- Syfte och mål med Gnistan-träffarna 
- Upplägget med Gnistan-träffarna 
- Syftet med aktörernas medverkan 

 
Utkastet sänds på remiss inför nästa möte den 27 mars. På mötet den 27 mars tas förslaget upp för 
diskussion igen. 

  
o Implementering av Halmstadsmodellen som samverkansmodell även i Stockholm? 

Vi hade en diskussion kring hur vi kan utveckla samverka kring personer som är sjukskrivna i 
förhållande till aktiviteter via försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd. Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Sveriges kommuner och Landsting har skrivit under en viljeinriktning rörande 
samverkan enligt Halmstadsmodellen, se bilagor.  
 
Eva Magnusson informerar att beredningsgruppen tagit upp Halmstadsmodellen och bjudit in 
företrädare för modellen till Stockholm, som kan komma och presentera Halmstadsmodellen. Samt att 
vi söker upp denna konferens vid FINSAM-konferensen i Malmö i mars. Sergio Leiva lyfter att det är 
viktigt att vi gör en lokal anpassning av modellen utifrån våra förutsättningar i Stockholm. Om vi ska 
påbörja att jobba enligt Halmstadsmodellen så har Eva Magnusson ett förslag att vi tillsätter två 
personer som arbetar stadsövergripande som processledare för en lokal anpassning av 
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Halmstadsmodellen (en från Staden och en från Försäkringskassan) som får arbeta med 
förberedelser och implementering av modellen i Stockholm. I samordningsförbundets budget för 2017 
finns avsatta medel för finansiering Halmstadsmodellen. 

  
Vi behöver även inhämta mer information om den modell som Enskede-Årsta-Vantör använder för 
samverkan kring ovanstående målgrupp.  

  
5.       Nuläget Samordningsförbundet Stockholm Stad - Eva Magnusson 

o MIA-projektet 
Sveriges största ESF-projekt (100 mnkr). Samordningsförbundet Stockholm Stad är med i MIA-
projektet och ansvarar för ett Case managerprojektet från och med 1 januari 2017. Fyra personer är 
anställda i projektet, 3 coacher och en projektledare (Maria Rösby). Mer information kommer gå ut 
under februari. Målgruppen är unga vuxna med aktivitetsersättning samt personer 30-50 år med 
psykisk ohälsa (från Jobbtorgen).  Marie Magnusson lyfter att Försäkringskassan önskar kunna 
remittera personer i gruppen 30-50 år till projektet. Eva Magnusson tar med sig det önskemålet och 
lyfter det till styrgruppen.  
 

o Team på vårdcentraler 

Team på vårdcentraler med läkare och handläggare (Kista vårdcentral, Tensta vårdcentral och 
Åkermyntans vårdcentral – är intresserade). Teamet träffas en gång per månad för att diskutera hur vi 
på bästa sätt kan stödja individen så att den kan återgå till egen försörjning.  Rehabkoordinatorn 
koordinerar och sammankallar till teamträffarna. Fasta personer sitter i ett team. 
Samordningsförbundet ersätter de personerna som ingår i teamet för en arbetsdag/månad.  
 

o Grön Rehab för nyanlända 
En form av förrehabilitering riktad till personer med PTSD. Metoden upplevs fungerar bra. En 
arbetsgrupp har bildats. 
 

o Kretsloppsbolaget vill arbeta med praktik till personer med ADHD och autism.  
 
o Frukostmöte i dec 2016 om kartläggning insatser för unga vuxna. Ytterligare frukostmöte 

planeras på detta tema. 
 
o Samordningsförbundet planerar att ha frukostmöten varannan månad under 2017. 
 
o Tyvärr fungerar inte förbundets hemsida ännu – kommer att vara klar i slutet av januari. 
 
o Samordningsförbundets Stockholm Stad har en budget för år 2017 är 16 mnkr samt 5 mnkr 

som förs över från förra årets budget.  
  

  
6.       Övriga punkter 

o Överenskommelse om DUA (Delegationen för unga i arbete) undertecknades på mötet. 
  

o Jobbtorg City har ny adress från och med 1 mars 2017: Medborgarplatsen 3, plan 8. 
  

o AF City har en ny arbetsmodell från och med 1 februari som går ut på att tidigt fånga 
individens behov och lotsa individen till rätt insatts snabbare. 
 

 
 
Bilagor: Viljeinriktning 
 Slutrapport Halmstadsmodellen 
  
 
 
Vid anteckningarna, 
Josefine Hagmyr 


