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Inledning 
Eva Magnusson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Presentationsrunda.  
 
 

1. Bildandet av lokal samverkansgrupp – fortsatt diskussion utifrån uppstartsmötet 
Eva går igenom förslaget från september kring samverkansstrukturen. Förslaget 
baseras på att hålla strategiska möten på enhetschefsnivå (eller motsvarande på 
respektive myndighet) för hela söderort. Jobbtorgen, där tidigare samverkan skett, har 
numera slagit ihop enheterna i Farsta och Skärholmen både för vuxna och ungdomar.  
Operativa möten fortsätter ske i varje fem kluster som finns runt Jobbtorgen, där 
biträdande enhetschefer/sektionschefer eller motsvarande träffas för att diskutera de 
mer lokala och operativa frågorna.  

Beslut: mötesdeltagarna fastställer ovanstående struktur.  
Dock viktigt att komma överens om vilka frågor som ska ligga på denna strategiska 
nivå så att möten blir effektiva. Till exempel förslag och idéer på samverkansprojekt i 
samarbete med Samordningsförbundet kan diskuteras i dessa strategiska möten. 
 
Carina Myrvang och Petra Hörnqvist föreslår att ansvariga för sammankallande till 
kommande samverkansmöten blir enhetscheferna på Jobbtorgen.  
 
Beslut: enhetscheferna från Jobbtorg Farsta-Skärholmen/Jobbtorg Unga Globen-
Skärholmen ansvarar för att kalla till dessa samverkansmöten.  
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2. Samordningsförbundet lägesrapport 
Eva går igenom Samordningsförbundets verksamhetsplan och budget för 2017 med 
preliminär budget för 2018-2109, utifrån att samordningsförbundets styrelse nu fattat 
beslut om verksamhetsplanen.  
 
Samordningsförbundet kommer sikta på att använda 60 % av nästa års medel till 
individinriktade/målgruppsinriktade insatser och 40 % till strukturella insatser så som 
samverkan, information mm. Mer information om verksamhetsplanen och prioriterade 
behovsgrupper, se bilagorna Verksamhetsplan 2017 och Power Point-presentation.  
 
Eva informerar om pågående förslag på insatser. Team på flera vårdcentraler på Järva 
planeras att start i början av nästa år. Det finns även flera förslag kring ungdomar där 
önskemålet är att få med psykiatrin med som samverkanspart. Tankar kring grön rehab 
inom ramen för Jobbstart diskuteras också.  
 
Annan aktivitet: Samordningsförbundet Stockholms stad kommer ordna ett 
frukostseminarium den 9 december i Stockholmsrummet på Kulturhuset vid Sergels 
Torg. Mer information kommer!  
 
 

3. Diskussion om olika idéer till samverkansprojekt 
Diskussion om stadsdelarnas lokala utvecklingsprogram (LUP) Therese Grahn lyfter 
frågan om det är möjligt att ansöka medel från Finsam till olika kartläggningar. 
Exempelvis finns det områden där kvinnor inte är ute i sysselsättning i lika hög grad 
som i andra områden.  
 
Carina Myrvang presenterar kort ett förslag kring IPS, Individual Placement and 
Support. Jobbtorgs organisation har utbildat flertal medarbetare på varje enhet i 
metoden IPS. Förslag att pröva metoden genom att skapa multikompetenta IPS-team 
där psykiatrin ska ingå för att sedan kunna implementera metoden.  
 
Diskussion kring att idéerna diskuteras vidare på dessa samverkansmöten och att vid 
en eventuell ansökan till Finsam kan en arbetsgrupp tillsättas som jobbar vidare med 
idén. Inför kommande samverkansmöten ska även förslag på insatser skickas med i 
kallelsen så alla kan förbereda sig.  
 
Frågan lyfts om Finsam kan finansiera anställningar (t.ex. OSA-anställningar) av 
individer som annars har svårt att får arbete på den öppna arbetsmarknaden. Denna 
frågeställning får undersökas vidare.  
 
Kort information om den så kallade Halmstadsmodellen, mer info se bifogad bilaga.  
 
Beslut: Samordningsförbundet kallar till nästa möte den 14 december, 
 
Nästa möte:  14 december kl. 14:00 på Arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4, 
 lokal Maracanã.  
 
Första mötet 2017: 18 januari 2017 kl. 09:00-11:00 på Jobbtorget Skärholmen. 
 Jobbtorget kallar.  
 
 
//Helena Haapala 


