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Mötesanteckningar lokal 
samverkansgrupp Hässelby-
Vällingby, Bromma 
 
Datum och tid: torsdag den 30 mars kl.13:30-16:00 
Plats: Arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4, rum Bislett, plan 6.  
 
Närvarande:  
Lena Lilja, Affektiva mottagningen Alvik, Norra Stockholms psykiatri 
Ann-Kristin Karlström, Ångestmottagningen Alvik, Norra Stockholms psykiatri 
Mohammad  Derakshan, Bromma stadsdelsförvaltning 
Linnéa Thideman, Arbetsförmedlingen Vällingby 
Masood Khatibi, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Johan Idegård, Jobbtorg Stockholm Vällingby 
Mitra Iranmahd, Åkermyntan vårdcentralen i Hässelby 
Maria Rösby, Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbstart  
 
Anmält hinder 
Josefine Hagmyr, Försäkringskassan 
Heidi Hopea-Adolfsen, Hässelby vårdcentral 
Kjell Andersson, praktikertjänst Råcksta Vällingby närvårdsmottagning 
 
 

1. Inledning 
Eva öppnar mötet och välkomnar alla mötesdeltagare 
Snabb genomgång av tidigare mötesanteckningar, inga frågor.  

 
2. Korta lägesrapporter och information mellan myndigheterna 

Johan berättar om insatsen AMA,  aktiviteter inför arbete, som blivit beviljad 
medel från Samordningsförbundets styrelse.  
Johan delar ut material om insatsen.  
 
Linnéa informerar kort om läget på Arbetsförmedlingen Vällingby. Ny biträdande 
enhetschef (motsvarig kontorschef) Lasse Gustavsson börjar den 1 april.  
 
Mitra informerar kort om Kroninnovation, en ersättningsmodell för vissa 
vårdcentraler. Mitra berättar också att Åkermyntan, Råcksta-Vällingby och 
Västervården kommer dela en rehabkoordinator.  
 
Mohammad berättar om att Bromma stadsdelsförvaltning tidigare ingått i det 
samverkansforum som Försäkringskassan varit sammankallande för. 
Mohammad som ensam enhetschef kommer nu delta i detta samverkansforum.  
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3. Information från Samordningsförbundet 

MIA-projektet 
Maria informerar om Case Management-insatsen som är en del av det 
länsövergripande ESF-projektet MIA, mobilisering inför arbete. 
Den 2. juni på förmiddagen blir det uppstartskonferens om Case Management, 
MIA-projektet och Effektutvärderingen.  
Mer information om MIA och Case Management, se bilaga.  
 
Information från Samordningsförbundets styrelse 
Eva informerar om besluten från förbundets styrelsemöte den 28 mars.  
 
Insats för unga vuxna som ska bedrivas av psykiatrin Globen tillsammans med 
Jobbtorg Unga Globen. Insatsen består av uppsökande verksamhet mot 
målgruppen unga som inte kommer hemifrån och har svårigheter att delta i 
aktiviteter.  
Aktiviteter mot arbete AMA- insats av Jobbtorg Vällingby, socialtjänsten 
Hässelby-Vällingby och primärvården inom Hässelby-Vällingby har också blivit 
beviljad.  
Förbundets styrelse fattade också beslut om verksamhetsinriktning inom grön 
rehabilitering.  
Eva berättar också att Samordningsförbundet är i expansiv fas och kansliet 
behöver växa för att kunna arbeta med flera insatser och fokusområden.  

 
 

4. Uppföljning från förra samverkansmötet 
Vid förra mötet diskuterades myndighetsgemensam workshop  med fokus på 
arbetslivsinriktad rehabilitering och syftar på att informera om respektive  
Workshopen ska äga rum den 1 september på eftermiddagen. Varje part skulle 
inventera antalet medarbetare: 
 

 Försäkringskassan: ca 10 medarbetare + en chef per tillfälle 

 Arbetsförmedlingen ca 15 medarbetare 

 Försörjningsstöd Hässelby-Vällingby 15-20 medarbetare 

 Försörjningsstöd Bromma: ca 10 medarbetare 

 Psykiatrin Alvik: ca 20 medarbetare 

 Åkermyntans vårdcentral: 3 medarbetare 

 Hässelby vårdcentral:  meddela Helena! 

 Råcksta Vällingby: meddela Helena! 
 
Beslut: för att planera workshopen bildar Lisa, Linnea och Johan en 
arbetsgrupp. Arbetsgruppen får i uppdrag tar fram ett förslag på workshopen 
både vad det gäller innehåll och vad som bjuds mm. Arbetsgruppen ska sedan 
presentera förslaget för samverkansgruppen. Även Josefine Hagmyr tillfrågas 
att vara med i arbetsgruppen.  
Johan har sedan tidigare ett antal fallbeskrivningar från Spånga-Tensta som 
eventuellt kan användas under workshopen.  Kan temat forskning kopplas på 
förmiddagens tema?  
Samordningsförbundet bokar lokal och återkopplar till arbetsgruppen.  
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5. Nya idéer till samverkansprojekt?  
Lisa konstaterar att det finns många sjukskrivna klienter hos försörjningsstöd 
som är sjukskrivna av läkare på Hässelby vårdcentral. Lisa Wallin får 
kontaktuppgifter till Heidi Hopea-Adolfsen som är vikarierande enhetschef vid 
Hässelby vårdcentral för vidare kontakt kring samverkan.  

 
6. Övrigt 

Mohammad lyfter målgruppen som varken vill få eller får sjukersättning. Hur 
kan vi arbeta med målgruppen sjukskrivna utan sjukdomsinsikt som inte ha 
någon ersättning från Försäkringskassan? Eva berättar kort om 
Halmstadsmodellen hur man arbetat med målgruppen nollplacerade i Halland.  
Medarbetare från Falkenberg och Halmstad kommer till Stockholm den 12 maj 
för att informera om deras arbete. Information om konferensen har gått ut via de 
lokala samverkansgrupperna. Då det finns en viljeinriktning från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges kommuner och landsting 
att implementera likande arbetssätt nationellt har Samordningsförbundet en 
avsikt att sätta in två processledare för det arbetet.  
 
Johan berättar om Arbetsmarknadsförvaltningens uppdrag att söka upp kvinnor 
med svag ställning på arbetsmarknaden boende inom Stockholms stad. Johan 
ställer frågan om denna målgrupp kan finnas hos psykiatrin? I uppdraget 
kvinnor med svag ställning på arbetsmarknaden behöver personen inte ha 
kontakt med socialtjänsten/försörjningsstöd för att få tillgång till Jobbtorgs 
insatser. Kvinnorna är välkomna till öppet hus på Jobbtorg Vällingby torsdagar  
kl. 15:00-18:00. 
Lena och Ann-Kristin återkopplar till Johan kring målgruppen.  
 
 

7. Kommande möten 
Nästa samverkansmöte blir måndagen den 29 maj kl. 13:30 – 16:00 på 
Arbetsmarknadsförvaltningen, Livdjursgatan 4, lokal Bislett 
 
Höstens möten 
Fredag den 6 oktober kl. 13:30-15:30 hos Psykiatrin Alvik, 
Gustavslundsvägen 26, 3 tr. Anmäl er i reception  
 
Fredag den 8 december kl. 13:30 –15:30 hos Psykiatrin Alvik. 
Gustavslundsvägen 26, 3 tr. Anmäl er i reception. 
 
 
 
 
 
 
//Antecknade Helena Haapala 
 
 
 

 


