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Mötesanteckningar lokal 
samverkansgrupp City  
 
Tid: den 27 mars 2017 kl. 14:00-16:00 
Lokal: Arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4, lokal Maracanã 
 
Närvarande:  
Josefine Hagmyr, Försäkringskassan Stockholm Stad Nord 
Veronica Sandberg, Försäkringskassan Stockholm Stad Syd 
Thomas Mattson, Försäkringskassan avdelningen för funktionsnedsättning 
Asmaa Chengaou, Enheten för Hemlösa 
Elisabeth Ingvar (istället för Ulrika Malmén Brodd), Arbetsförmedlingen Samverkan 
Sharifeh Jalali, Arbetsförmedlingen City 
Lars Ahlenius, Arbetsmarknadsförvaltningen 
Viktoria Lokka Hollander, Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg City/Jobbstart 
Vivianne Sterner, Norrmalms SDF 
Anna Ljungquist, Kungsholmens SDF, enheten för funktionsnedsättning 
Holger Thomas, Norra Stockholms Psykiatri (NSP) 
Fabio Pittuco, Psykiatrin Södra Stockholm 
Eva Magnusson, Förbundschef Samordningsförbundet Stockholms stad 
Masood Khatibi, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Helena Haapala, Samordningsförbundet Stockholms stad 
 
Anmält hinder:  
Lisen Trollbäck Eldh, Arbetsförmedlingen 
Lena Helmersson Agge, Kungsholmens SDF Vuxenenheten 
Mats Fors, Södermalms SDF 
Petra Hörnqvist, Jobbtorg Unga Globen 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. Inledning och presentationsrunda 
Eva öppnar mötet och välkomnar alla deltagare, presentationsrunda av 
mötesdeltagarna.  
 

2. Korta lägesrapporter och information mellan myndigheterna 
Josefine informerar om förändringar i Försäkringskassans regelverk inom sjuk – och 
aktivitetsersättning.  
Numera kan även personer under 30 år få stadig sjukersättning. Kriterierna utgår ifrån 
att sjukdomen är stadig och att sjukdomen bedöms som oföränderlig. Vid dessa fall 
behöver man inte längre söka om ersättningen vart tredje år.  
Annan ändring från och med den 1 mars 2017 gäller aktivitetsersättningen. Det 
kommer finnas möjlighet att få prövotid för studier under högst 6 månader utan att 
aktivitetsersättningen minskas. Mer information om dessa förändringar finns på 
Försäkringskassans hemsida.  
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Ny enhetschef Veronica Sandberg på Försäkringskassan Stockholms stad Syd. 
Veronica kommer också delta i den lokala samverkansgruppen City.  
 
Fabio informerar att inom Psykiatrin Södra Stockholm har det anställts tre 
rehabkoordinatorer.  
 
Viktoria informerar att hon är nu t.f. enhetschef på Jobbtorg City då Eleni Wigsen 
slutat. Viktoria har sin grundtjänst som biträdande avdelningschef på Jobbtorg 
Stockholm. Maj-Inger Hellstedt och Helena Persson samt Lars Ahlenius jobbar som 
biträdande enhetschefer på Jobbtorg City. 

 
3. Tidigare mötesanteckningarna 

Inga frågor om föregående mötesanteckningar.  
 

4. Information från Samordningsförbundet Stockholms stad 

 MIA-projektet.  
Maria Rösby informerar om MIA-projektet och Case Management-insatsen. MIA-
projektet är ett länsövergripande ESF-projekt där alla Stockholms läns 
samordningsförbund deltar. Case Management-insatsen kommer ha en 
uppstartskonferens senare under maj/juni.  
Mer information se bifogad presentation. 

 Projektidé: Hemmasittarna. 
Psykiatrin Globen tillsammans med Jobbtorg Stockholm Unga Globen/Skärholmen har 
lämnat in en ansökan om medel till uppsökande insats för unga vuxna som har 
svårigheter att lämna hemmet och delta i aktiviteter. Beslut om insatsen fattas på 
Samordningsförbundets styrelsemöte den 28 mars. Synpunkt från mötet att ändra 
namn på insatsen då begreppet hemmasittarna inte anses lämpligt.  
 
Förbundet har startat en individinriktad på Kista vårdcentral i form av ett 
multikompetent team som träffas en gång/månad. Möten leds av en rehabkoordinator 
och handläggare från socialtjänstens försörjningsstöd, Jobbtorg Kista, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan deltar.  
Liknande insats planeras starta även på Tensta Vårdcentral.  
 

 Verksamhetsinriktning grön rehabilitering 
Eva berättar att förbundet avser avsätta medel för grön rehabilitering i sin verksamhet 
under verksamhetsåret 2017.  
 

5. Uppföljning från förra samverkansmötet, handlingsplan för samverkan 
2017 

 Kompetenshöjande insats MI – motiverande samtal med inriktning på 
autism och ADHD, Jobbtorg City och Arbetsförmedlingen City. 

Eftersom Jobbtorg City bytt enhetschef kommer Viktoria ta med sig frågan för att 
undersöka om behovet fortfarande finns.  

 Kompetenshöjande insats – myndighetsgemensam workshop  
Arbetsgruppen bestående av Anna Ljungquist, Sharifeh Jalali, Katrin Hernbäck , 
Josefine Hagmyr och Helena Haapala har träffats och lämnat in ett förslag  som 
bifogades inför mötet. Josefine berättar kort om förslaget som utgår ifrån att den 
gemensamma nämnaren för workshopen är målgruppen individer med nedsatt 
arbetsförmåga p.g.a. psykisk ohälsa. Workshopen riktas till chefer och medarbetare 
som jobbat minst sex månader.  
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Beslut: vi gå vidare med förslaget att anordna myndighetsgemensamma workshops 
under hösten  (10 oktober och 9 november, förmiddagar ink. arbetslunch) på Piperska 
Muren.  
Helena får i uppdrag och sammankalla arbetsgruppen som består av Josefine, 
Sharifeh, Katrin och en biträdande enhetschef från Jobbtorg City, Viktoria återkommer 
vem det blir  

 Gnistan-träffar 
Sharifeh har bokat ett möte med biträdande enhetschefen Maj-Inger Hellstedt från 
Jobbtorg City för att fortsätta diskussionerna om handläggarteamen och Gnistan-
träffar.  Sharifeh återkopplar sedan till  Helena.  
 

 Halmstadsmodellen: konferens den 12 maj förmiddag.  
Samordningsförbundet Stockholms stad planerar en halvdagskonferens på 
förmiddagen den 12 maj 2017 om ”Halmstadsmodellen” - utifrån den nationella 
viljeinriktningen för samverkan kring personer som saknar sjukpenninggrundande 
inkomst och har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom. Konferensen riktar 
sig till chefer och medarbetare inom Försäkringskassan, Stockholms stad, 
Arbetsförmedlingen och Stockholms läns landsting.  
Pia Rydberg, samverkansansvarig från Försäkringskassan i Halmstad och 
socialsekreteraren Kristina Hildingsson från stöd- och försörjningsenheten i Falkenberg 
kommer till Stockholm för att berätta om arbetet med nollplacerade i Halmstad. Lokalen 
för förmiddagen meddelas senare men konferensen kommer äga runt någonstans 
centralt i staden. Syftet med konferensen är också att påbörja diskussionen kring hur vi 
anpassar Halmstadsmodellen till Stockholm.  
 
Samordningsförbundet har också ett förslag att ta in två processtödjare för att arbeta 
med implementering av Halmstadsmodellen i Stockholm.  
 

6. Idéer till samverkansprojekt 
Frågan ställs till mötesdeltagarna om det finns några nya idéer till 
samverkansprojekt. Inga nya idéer vid tillfället.  
 
7. Övrigt  

Josefine informerar om att Försäkringskassan kommer gärna ut för att informera om 
försäkringsmedicin och hur Försäkringskassan läser läkarintygen. Kontakta Josefine 
vid intresse.  
 
Fabio lyfter att det finns svårigheter för att få överblick om omfattningen gällande 
gemensamma målgrupper och insatser. Samordningsförbundet har ett mål att skapa 
en resurskatalog om insatser på förbundets kommande hemsida.  

 
Lars informerar om att Arbetsmarknadsförvaltningen har frukostmöten två gånger per 
år kring arbete och funktionsnedsättningar.  
 
 

8. Kommande möten 

 7 juni kl.  08:30 – 10:30  Arbetsmarkandsförvaltningen, Livdjursgatan 4, 
lokal Maracanã 

 6 september kl. k. 8:30-10:30 Försäkringskassan, Palmfeltsvägen? 
Veronica undersöker lokal.  

 20 november  kl. 14:00-16:00 – lokal meddelas senare 
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 22 januari 2018 kl. 14-16 Jobbtorg City, Saluhallarna vid 
Medborgarplatsen. Lars bokar lokal.  

 
 
 
//Antecknade: Helena Haapala 


