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Samverkan - Söderort 

Dagordning 18 januari 

 
1. Lägesrapport – aktuell information från varje myndighet 

 

Jobbtorg Unga Skärholmen: info om att kvällsöppet 

snart kommer igång. Dua- Kati bad SDF att prioritera 

och delta i möten både på handläggarnivå och operativ-

nivå.  

 

EÅV- Satsar på utvecklingsarbete under 2017. 

Lågt inflöde av försörjningsärende. Lyfter fram kvinnor 

utifrån barnperspektivet. Jobbar mer med samsjuklighet. 

Mycket fokus på intern samverkan. Uppmanar till 

effektiv samverkan för att slippa stuprör. 

 

Farsta: jobbar med målgruppsinventering för att kunna 

prioritera vissa målgruppergrupper som kvinnor, barn. 

Samarbetar med Jobbtorg i LUP. 

 

Skärholmen: Jämfört med föregående månader ser man 

ett minskat fös-ärende. Fokus på LUP i samarbete med 

Jobbtorg. Bygger upp sysselsättningen inom SDF med 

arbetsmarknadsinsatser. Fokus på Unga Vuxna och unga 

kvinnor.  Tar även upp att de saknar de berörda från 

psykiatrin som ska delta i flerpartsmöten.  

 

Psykiatrin Stockholm: Progressiv stabilisering med nya 

anställda och ny ledning. En analys av alla kontaktytor 

och samarbetspartner och olika avtal görs 2017.  

 

AF-Globen: Bra samverkan med staden. Hyfsad 

konjektur och bra arbetsmarknad. Utmaningen är de som 

står långt ifrån arbetsmarknaden. Etableringen har 

spridits i hela staden. Hela ledningsstrukturen är under 

omvandling och det innebär en del förändringar. 

Moderna bredskapsjobb: innebär att alla statliga 

myndigheter ska ta emot personer som är lång från 

arbetsmarknaden. 
 

AF-Farsta: Farsta är ett eget AF men kommer att slå 

ihop samverkan med Globen. Det är en utmaning att ta 

emot nya som kommer från migrationsverket och 
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behöver mycket resurser. Stor prioritering mot 

utbildningar. 

 

Hägersten-Liljeholmen, Eva Lundgren: uppdelad 

verksamheten på FÖS och arbetsmarknad. 

Förhoppningar om att målgrupperna på andra enheter 

inom SDF tar del av arbetsmarknadsinsatser. 

 

FINSAM- Eva Magnusson: deltar i ett stort projekt som 

bland annat handlar om arbetsintegrerade företag. Har 

flera aktiviteter på gång under 2017 och har även 

påbörjat ett samarbete med Kista vårdcentral. 

 

Försäkringskassan: Ligger back i budget. Kommer att ha 

färre pga. många som slutar. Samarbetar med SDF kring 

gemensamma målgrupper.  

 

Skarpnäck-Liz: Har gott samarbete med EÅV. Ny 

avdelningschef på försörjningsstöd. Individ och familj 

har uppdelats. De ska jobba mer familjeinriktat under 

året. Arbsam: tisdagar möte med Jobbtorg och andra 

enheter och aktörer. Startar Fridsam som ska jobba med 

frågor kring våld i nära relationer. Prioriterar sjukskrivna 

i år.  
 

Vuxenutbildningen: Fått alla avtal på plats. 

Organisatorisk förändring och flytt till Rosenlundsgatan 

på gång. Det blir flera SFY. Jobbar med studieteamet.  

 

Jobbtorg Farsta-Skärholmen: Ledningsgruppen i Farsta 

har bytts ut. Ny biträdande Joakim Jacobsson börjar i 

april. Nina Sjöstrand kommer även att finnas i Farsta 

tills Joakim är på plats. Det finns vilja att komma i gång 

med intro för våra resp. nyanställda. 

 Låg inflöde av aspiranter: Tankar kring andra former av 

samverkan för att stödja andra målgrupper som är 

aktuella på FÖS eller andra enheter på våra stadsdelar. 

Det är flera hundra i klustret som ansöker om 

försörjningsstöd och som har arbetslöshet som 

anledning men de anmäls inte till Jobbtorg. Hur ökar vi 

anmäldningsgraden? 
 
 

2. Frågor utifrån förra mötets minnesanteckningar? 

 

Fortsätt diskussion kring FINSAM. 

Multikompetensta team.  
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Diskussionen kring IPS och samverkan diskuteras 

vidare av cheferna.  
3. Finsam 
 

 Information om insatsen Case Management som 
numera ligger inom Samordningsförbundets 
verksamhet. 

Eva och Helena informerar om insatsen Case 

Management. Projektledaren är Maria Rösby. 

Det är uppdelat för två målgrupper: Unga med 

aktivitetsersättning och andra mellan 30-50 år 

med FÖS med ingång via jobbtorg. Man tittar på 

en modell nu för att se hur fördelningen i staden 

ska se ut.  

 

 Samtal och input kring att Kretsloppsbolaget, 
som har sin verksamhet inom Hägersten- 
Liljeholmen, söker eventuellt samarbete med 
samordningsförbundet.  

Kretsloppsbolaget: FINSAM har fått en 

förfrågan av kretsloppsföreningen om samverkan 

kring personer med asperger och 

arbetsträningsplatser.  

 

 Uppföljning av tidigare diskuterade idéer 
i. OSA, Halmstadsmodellen  

OSA- AF har medel för OSA men inte SDF 

men det är fritt fram att SDF fördelar FÖS-

pengar som OSA-lön. 

Halmstadsmodellen: man förordar modellen 

och vill bjuda till större möte. Det finns budget 

till det.  

 

FINSAM har gjort en sammanställning över 

alla aktivitteret hos alla huvudmän och har i 

uppdrag att göra en resurskatalog/resursbank 

för unga vuxna för att underlätta för alla 

partner. 

 

Modellen för processtöd: ska utvärderas men är 

inte klar. Lineuniversitet kommer att titta på 

det. Det är fortfarande ett projekt med många 

förändringar.  
 

 
Therese Grahn: Bättre kommunikation mellan 
våra förvaltningar så att vi inte jobbar med 
samma uppdrag. En tydlighet är önskvärt.  
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4. EÅV presenterar modellen för processtöd  

Presentation av modellen. Bilder finns. Ger praktiska 

tips på hur de gör.  
 

5. Förutsatt att möte har skett med arbetsgruppen 
informerar Petra och Petra angående idéförslaget för att 
arbeta uppsökande med unga vuxna hemmasittare som 
har kontakt med Psykiatrin och Jobbtorg Unga. 

Mötet har inte skett. 
 
6. Romsk inkludering – visstidsanställning kontaktperson  
 

Skjuts upp till nästa möte. Carina informerar om att det 

finns brobyggare på arbetsmarknasförvaltning med 

placering på Jobbtorg Farsta och Kista men att alla kan 

använda sig av resursen.  
 
7. Övrigt 
 

 Annikas fråga: Insatser vi önskar 

Skjuts upp till nästa möte 

 

 Beslutas att punkten ”lägesrunda” tas bort på 

dagordningen för att få mer strategiskt stringenta 

möten 

 
 
8. Mötestider för 2017. 

 Kl. 9-11:30. 

5/4 EÅV-SDF 

14/6 Jobbtorg Farsta 

13/9 Försäkringskassanslokaler 

29/11 Jobbtorg Skärholmen. 

Jobbtorget är sammankallande och kommer att skicka ut 

Outlook-inbjudan till alla berörda. 

 

 

 

 

 


