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Mötesanteckningar för 
lokala samverkansgruppen Järva 
(Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta) 
 
Tid: fredagen den 10 februari 2017  kl. 10:30 – 12:00 
Plats: Jobbtorg Kista Borgarfjordsgatan 7 
 
 
Närvarande: 

Zahra Haghpanah, Socialförvaltningen Rinkeby-Kista ekonomiskt bistånd 
Nazar Atli Youssouf, Jobbtorg Kista 
Sara Lagerås, Socialförvaltningen Spånga-Tensta 
Åsa Wallin, Järva psykiatrin Spånga 
Johanna Åstenius-Näslund, Försäkringskassan 
Annie Norell, Järva psykiatrin Kista 
Antonella Acciai, Arbetsförmedlingen Stockholm Järva 
Josephine Hagmyr, Försäkringskassan 
Camilla Ekegren, Jobbtorg Kista 
Rebecka Hörberg, Jobbtorg Kista Unga 
Lotta Lindberg, Jobbtorg Kista Unga 
Anna Almén, Jobbtorg Kista Unga 
Thomas Wohlin, Kista vårdcentral 
Eva Magnusson, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Helena Haapala, Samordningsförbundet Stockholms stad  
 
 
 

 
1. Eva öppnar mötet och hälsar alla välkomna.  

Kort presentation av deltagare på mötet. 
 

2. Lägesrapport och information mellan myndigheterna 
Det är andra gången den här lokala samverkansgruppen Järva träffas.  

 
Information från Försäkringskassan  
Josefine informerar om två förändringar inom sjukersättning och 
aktivitetsersättning.  

 Sjukersättning kan nu mera beviljas även för personer under 30 år med 
livslånga nedsättningar/sjukdomar.  

 Från och med februari 2017 är möjligt att bibehålla aktivitetsersättning 
för att pröva studier max under 6 månader.  

Mer information finns på Försäkringskassan hemsida.  
 
Det är högt tryck på Försäkringskassan för närvarande, fler långa sjukfall. 
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Det ordnas en samverkansträff för ca 90 medarbetare från Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan i slutet av februari för att höja kompetensen hos 
varandra.  

 
Arbetsförmedlingen Järva  
Antonella informerar om läget inom Arbetsförmedlingen.  
Arbetsförmedlingen har fått mindre anslag för personal och det är stopp på 
nyrekryteringar.  
Etableringsuppdraget ska integreras även på Af Järva, integrering av ungdomar 
från etablering pågår redan. Samlokalisering med Jobbtorg Kista Unga pågår 
också.   

 
Ny ledningsstruktur för Af-kontor:  
Carolina Bramefjord, enhetschef för Af Stockholm Järva och Skärholmen 
Linnéa Stigsäter, biträdande enhetschef för Af Stockholm Järva 
Marie Carlsson Brandt, biträdande enhetschef för Af Stockholm Etablering 
 
Arbetsmarknaden ser fortfarande bra ut generellt men det finns stora skillnader 
och en del sökanden står långt ifrån arbetsmarknaden.  
 
Jobbtorg Stockholm Kista  
Nazar informerar om läget på Jobbtorg vuxen i Kista. Jobbtorg har träffat 
Arbetsförmedlingen och stadsdelsförvaltningarna för att sätta en gemensam 
aktivitetsplan för året. Överenskommet att fokus ska ligga på 
långtidsbidragsberoende/långtidsarbetslösa. 
 
Jobbtorg Stockholm Kista Unga (målgrupp 16-29 år) 
Rebecka informerar om läget på ungdomstorget. Enheten tar emot ungdomar 
från försörjningsstöd men även öppet för alla unga vuxna i behov av mer stöd 
för att komma ut på arbetsmarknaden alternativt börja studera. Enheten har 
drop in-tider och jobbar även med uppsökande verksamhet.  
Flera unga kommer in till Jobbtorget via den sociala insatsgruppen (SIG).   
 
Jobbtorg Kista Unga har påbörjat ett samarbete med Medborgarkontoret och 
Familjehuset. Även områdespolisen har tagit kontakt med enheten angående 
samverkan.  
Järva Unga psykiatrin sitter hos Jobbtorget en gång i veckan och fungerar som 
ingång till vårdens olika delar.  

 
Järvapsykiatrin Kista och Spånga 
Annie och Åsa informerar om läget hos psykiatrin.  
Alla tre enheter kommer ha öppet hela sommaren till skillnad från tidigare år.  
 
Samarbetet mellan Livstycket i Tensta och Järvapsykiatrin, 
stadsdelsförvaltningarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta förlängs hela 2017 
ut. Målgrupp: kvinnor med psykisk ohälsa boende i området.  
På Livstycket trycker man tyger, får social samvaro, kan träna svenska mm.  
Den 26 april blir det boklansering om Järva Liv, Zahra skickar ut mer 
information.  
 
Många patienter vill komma till Järvapsykiatrin enligt valfrihetsprincipen. 
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Dock väntar Järvapsykiatrin på svar om upphandlingen, överklagande pågår.  
 
Konsult-projektet är också förlängt. Psykiatriker från Järva psykiatrin konsultar 
hos vårdcentraler och tvärtom (landstingsfinansierad verksamhet).  
 
Stadsdelsförvaltningen Spånga-Tensta  
Sara informerar om läget hos Spånga-Tensta. Enheten har Jan Hellström som 
t.f. enhetschef och Sonia Davila som biträdande enhetschef. 
Inom Saras team prövas Enskede-Årsta-Vantörs processtödmetod.  
 
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning 
Zahra berättar att enheten har rekryterat ett antal socialsekreterare och att det 
bara saknas en socialsekreterare för närvarande.  
Staden har gjort en brukarundersökning där stadsdelsförvaltningen Rinkeby-
Kista fått bäst resultat! Stadsdelsförvaltningen har arbetat mycket med tydlig 
kommunikation samt med bemötande-frågor.  
 
Primärvården vårdcentralen i Kista 
Thomas berättar att vårdcentralen i Kista har ca 100 sjukskrivna, varav de valt 
prioritera 47 patienter. Kista vårdcentral har fått ner antalet sjukskrivna från ca 
130 till ca 100. Det är fullbemannat på läkarsidan.  
 
Representant från psykiatrin kommer till vårdcentralen varje månad, denna 
samverkan har pågått många år och fungerar väl.  
 
Enheten har en rehabkoordinator på halvtid som har kontakt med ca 30 
patienter som riskerar bli långtidssjukskrivna. Rehabkoordinatorn sköter 
kontakten med arbetsgivarna.  
 
Finsam-insats: multikompetenta team på vårdcentral  
Eva informerar kort om Finsam-Järva insatsen, multikompetenta team på 
vårdcentral. Ett team bestående av handläggare från Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Jobbtorg Stockholm och Socialtjänsten träffas på 
vårdcentralen i Kista tillsammans med rehabkoordinatorn och ansvarig läkare 
för att komma överens den fortsatta planeringen. Patienten får erbjudande att 
vara med på mötet. Denna insats påbörjades den 8 februari 2017.  
 

 
3. Uppdrag och roller i den lokala samverkansgruppen 

Eva informerar om uppdraget för de lokala samverkansgrupperna och 
samordningsförbundet. Dessa lokala samverkansgrupper är formade runt den 
samverkan som funnits runt Jobbtorgen. För mer information, se bifogad 
presentation.  
Ansvarsfördelnigen ser olika ut bland de samverkansgrupperna där 
Samordningsförbundet deltar, t.ex. inom samverkansgruppen Söderort har 
Jobbtorget tagit ansvar för mötena.  

 
Diskussion kring vem sammankallar till möten för den lokala 
samverkansgruppen Järva.  
Beslut: Samordningsförbundet tar på sig ansvarat att kalla till dessa möten 
under våren. Därefter tas frågan upp till diskussion igen.  
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4. Samverkansbehov hos parterna 
Förslag på teman för gemensamma workshops för denna samverkansgrupp:  

 Gemensamma workshop för att informera om varandra om varandras 
uppdrag och verksamhet ink.  case-diskussionerna.  

 Förslag på gemensam föreläsning om neuropsykiatriska diagnoser för 
att höja kompetensen hos medarbetare. Psykiatrin är positiv till  

 Baskurs i neuropsykiatrin – tidigare utbildningsinsats inom Stockholms 
stad som varit väldigt uppskattad.  

 Diskutera case från Försäkringskassana synvinkel för att ge 
samverkans parter insikt om hur Försäkringskassan gör sina 
bedömningar.  

 Önskemål hos socialsekreterare att få mer information om 
Försäkringskassans samordningsansvar.  

 
Det är möjligt att söka medel från samordningsförbundet för t.ex. för lokal, 
och/eller föreläsare.  
 
Beslut: Antonella blir sammankallande för en arbetsgrupps för att jobba vidare 
med förslaget om workshop inom psykiska funktionsnedsättningar. En 
representant från varje part är med i arbetsgruppen.  
 
En fråga som lyfts är i vilket forum ska Jobbtorg Kista Unga vara med då det 
finns ett speciellt samverkansgrupp för målgruppen ungdomar/unga vuxna. Ska 
Jobbtorg Kista Unga vara representerat i både grupperna? 
Samordningsförbundet är positiva till att de deltar i den lokala 
samverkansgruppen Järva. Rebecka tar med sig frågan och återkommer.  
 
Eva berättar att samordningsförbundet har som ett förslag att ta in en 
processledare som ska jobba med uppdrag kring samverkan för målgruppen 
unga vuxna.  
 
 

5. Handlingsplan för 2017 
Myndighetsgemensam kompetensutveckling 2017 – en fråga som lyftes av 
Josefin Hagmyr.  
Mötesdeltagarna är positiva till gemensam handlingsplan kring aktiviteter inom 
kompetensutveckling för medarbetarna. Se punkten 4.   
Samordningsförbundet gör ett förslag till handlingsplan, tas upp vid nästa 
samverkansmöte. 
 
 

6. Information från Samordningsförbundet 
Eva informerar om läget inom samordningsförbundet, vad förbundet har för 
insatser och vad som är på gång, se bifogad presentation.  
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7. Idéer till samverkansprojekt 

Samverkan kring personer som inte har någon sjukpenninggrundad inkomst –  
Halmstadsmodellen.  
Det finns en viljeinriktning från Sveriges kommuner och landsting, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen att Halmstadsmodellen ska 
implementeras i Stockholm.  
Josefine lyfter ett önskemål från Försäkringskassan att arbetet med 
Halmstadsmodellen ska göras på ett enhetligt sätt då Försäkringskassan 
arbetar över hela området.  
 
Arbetet med Halmstadsmodellen ska anpassas till Stockholms förutsättningar 
och det planeras en gemensam föreläsning i Stockholm i maj kring 
Halmstadsmodellen.  
Eva informerar att Samordningsförbundet har ett förslag att ta in processledare 
även till uppdraget kring Halmstadsmodellen.  
 
Behov av insatser för målgruppen?  
Mötesdeltagarna får med sig frågan om vilka behov det finns för målgrupper 
inom detta samverkanskluster. Frågan tas upp igen vid nästa möte.  

 
 

8. Övrigt 
Samordningsförbundet är med i ett länsövergripande ESF-projekt, MIA, 
mobilisering inför arbete. Förbundet har gått in i MIA-projektet med en Case 
Management-insats.  
Case Management-insatsen har både en styrgrupp och en arbetsgrupp. 
Önskemål att få in en representant från psykiatrin till arbetsgruppen.  
Annie och Åsa från psykiatrin tar med sig frågan och återkommer. Eva skickar 
material/information om Case Management.  
 
 

9. Nästa möte  
Beslut: nästa möte blir den 5 maj kl. 09:00 – 10:30 på Jobbtorget Kista,  
Borgarfjordsgatan 7.  
 

 
 
 
 
 
 
Antecknade: Helena Haapala 
 
 

 

 

 


