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Samordningsförbund Finsam 

Förbundschef Eva välkomnas, Eva sitter på Arbestmarknadsförvaltningen i slakthusområdet 

vid Globen. Helena Happala anställd som samordnare och tillträder 1a oktober. Helena 

kommer kunna vara stöd till de lokala klustren vid ex ansökan om pengar genom 

samordningsförbundet. För mer info om samordningsförbundet och organisation av 

samordningsförbundet se tidigare utskickat material. Konferens om samordningsförbund bla 

med inspiration från andra förbund 10/10 vid Globen, inbjudan kommer inom kort.  

Tänkbara målgrupper för insatser genom samordningsförbundet kan vara bla nollklassade 

sjukskrivna, långtidsarbetslösa, unga vuxna med psykisk ohälsa, nyanlända. 

 

Diskussion om hur vi gör för att få ihop Bromma och Hässelby till ett kluster. Idag finns detta 

nätverk, motsvarande saknas i Bromma. Svårt att få med primärvården på grund av olika 

ledningsstrukturer, i landstinget är det fortfarande relativt okänt med Finsam. Helena Happala 

bjuds in till december, målsättningen är att utifrån behovsinventeringen formulera 

gemensamma mål och ansöka om pengar från samordningsförbundet för insatser som bestäms 

av oss i samverkansklustret. Det finns behov av att strukturera upp samverkan och formulera 

en samverkansöverenskommelse. Det finns flera olika nätverk där även Ekerö ingår, behov 

finns av att kartlägga vad som finns och vad som saknas. Kanske finns det nätverk som kan 

slås ihop för att effektivisera? 

 

Beslut Att bygga vidare på detta nätverk för att forma kluster Hässelby och Bromma. Till 

nästa tillfälle i december bjuds enhetschef i Bromma sdf in, Lisa tar kontakt med Mohammad 

i Bromma. Till nästa tillfälle behöver alla fundera över: 

- Vilka behov finns? 

- Vad behövs för att detta ska fungera? 

 

 

Förändringar i socialförsäkringen 

Josefin informerar om förändringar i handläggning av socialförsäkring som gäller från 1a 

november och ska vara infört i mars 2017. Ändringen innebär att Försäkringskassan måste ha 

kompletta underlag för den period man söker sjukpenning för. Försäkringskassan kan därför 



inte längre betala ut ersättning under den tiden vi utreder rätten till sjukpenning. Bakgrunden 

är kammarrättsdomar som uppmärksammat att Försäkringskassan inte utövat lagstiftningen så 

som var tänkt, förändringen syftar till att stärka rättssäkerhet och att alla ska få den ersättning 

som man har rätt till. Viktigt att de läkarintyg som utfärdas är så kompletta som möjligt från 

början. Mer information om detta kommer, frågor kan ställas till Josefine. 

 

Josefine informerar om förändringar kring arbetslösa personer som ansöker om sjukpenning. 

När personer som är arbetslösa söker sjukpenning kommer Försäkringskassan snabbt köpa 

aktivitetsförmågeutredningar från Danderyds sjukhus. Gäller inte nollklassade. 

 

SIP 

Stadsdelen kan kalla till SIP- möte som diskuterats tidigare, om individen inte har pågående 

kontakt går det bra att ringa till mottagningen eller ta kontakt med chef som slussar till rätt 

person.  

 

Kommande möten 

8 december 15-17 hos Försäkringskassan i Alvik 

 

Värden för respektive nätverksmöte ansvarar för att skicka ut en inbjudan till mötet samt 

samla in punkter till dagordning.  

 


