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Mötesanteckningar lokal samverkansgrupp City
Tidpunkt:
Måndagen den 27 maj 2019 kl. 14:00-16:00
Plats:
Enheten för hemlösa, Kapellgränd 7
Närvarande:
Johan Degerman, Försäkringskassan Stockholm Syd
Izla Malkey Racho, Södermalms stadsdelsförvaltning, ekonomiskt bistånd
Susana Lamartine, Kungsholmen-Norrmalm-Östermalm, ekonomiskt bistånd
Helene Christiansson, Norrmalms sdf
Minna Nilsson, Enheten för Hemlösa
Sharifeh Jalali, Arbetsförmedlingen City
Josefin Briland, Arbetsförmedlingen City
Jenny Svärd – Jobbtorg Unga Globen
Helena Haapala och Karin Jacobsen - Samordningsförbundet Stockholms stad
-----------------------------------------------------------------------------------------Inledning
Helena välkomnar alla till mötet.
Kommunala aktivitetsansvaret för 16-19 åringar och verksamheten Aim,
Sofie Jacobsson, biträdande enhetschef för Aim berättar om stadens kommunala aktivitetsansvar som
innebär att staden ska söka upp unga 16-19 år som gått ut grundskolan men inte gått klart gymnasiet och
erbjuda olika insatser. Jobbtorgen har samordnare som får information från Skolverket om vilka som inte
går i skolan. Aim är en verksamhet inom staden för dessa ungdomar och arbetar uppsökande för att hitta
dem som är i behov av stöd. Det är helt frivilligt att delta och Aim för inte vidare information till
socialtjänst eller AF. Arbetsmetoden är supported employment och de erbjuder stöd i att börja studera,
praktik och jobb. Aim fungerar även som en mötesplats med gruppaktiviteter och vägledning utifrån
individuella behov. Adress: Åsögatan 115, 4 tr. Informera gärna om Aim om ni träffar någon inom
målgruppen. Här är en länk till mer info:

https://www.stockholm.se/Arbete/1619-ar-utan-gymnasium/Aim---var-oppnaverksamhet/
Enheten för hemlösa berättar
Minna Nilsson, enhetschef för Enheten för hemlösa informerar om enheten som har ett stadsövergripande
uppdrag inom socialförvaltningen. Hit kan hemlösa personer som inte har haft kontakt med en
stadsdelsförvaltning under de senaste två åren vända sig. Det finns riktlinjer mellan stadsdelarna hur
hemlöshet ska tolkas och hanteras. Kommer en hemlös person från annan kommun i länet hänvisas till den
kommun de senast haft kontakt med inom en tremånaders-period. Kommer de från annat län hänvisas de
inte vidare.
Enheten för hemlösa tar bara emot personer över 20 år som inte har barn. Enheten är som en vanlig
socialtjänst men utan LSS-handläggning och barnutredningar. Om personen har barn lottas hen till en
stadsdel som ska ta emot personen, men det händer inte så ofta. De har knappt 600 personer inskrivna, få är
under 25 år, få har sjukpenninggrundande inkomst, 85 procent är män och de flesta är ensamhushåll.
Nästan alla har psykisk ohälsa eller psykiatrisk diagnos ofta i kombination med missbruk. Det kan vara fler
handläggare som arbetar med samma klient beroende på behov och vilka insatser som beslutas. Första
kontakten är med hemlöshetsmottagningen som gör en tillhörighetsutredning. Övriga avdelningar är
försörjningsstöd och socialpsykiatri. Det är 70 personer som arbetar på enheten, varav 50
socialsekreterare/biståndshandläggare.

Postadress:
Samordningsförbundet Stockholms stad
Box 7020
121 07 Stockholm-Globen

Besöksadress:
Arenavägen 47, plan 4
121 77 Johanneshov

Org.nr. 222000-3178
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Pelarbacken är en vårdcentral som drivs av Capio Maria för personer som bor på härbärge eller
lågtröskelboende. Där arbetar läkare, fotvårdare och tandläkare i team.
Här finns mer information:

https://www.stockholm.se/Fristaendewebbplatser/Fackforvaltningssajter/Socialtjanstforvaltningen/Enheten-for-hemlosa/
Kunskapsdialog till hösten om missbruk, riskbruk och samsjuklighet – vad behövs?
Det finns önskemål om att förbundet arrangerar en Kunskapsdialog med tema missbruk, riskbruk och
samsjuklighet. Behoven är ökad kunskap i att identifiera missbruk i förhållande till handläggarrollen; i
bemötande, kännetecken och signaler, vart man kan hänvisa vidare, vad ett långvarigt missbruk kan leda
till, påverkan på kognitiva funktioner, typiska beteenden, vilka krav man kan ställa samt orsakerna till
missbruk. Mejla gärna Helena helena.haapala@stockholm.se om ni har tips på föreläsare.
En farhåga är att informationen kan bli för grundläggande, många inom socialtjänsten är mer i behov av
fördjupad information om missbruk. Ett förslag är Kunskapsdialoger på två nivåer, en grund-och en
fördjupad nivå.
Annat ämnen som nämndes var våld i nära relationer men både staden och FK erbjuder sin personal
utbildning och AF har webbutbildning inom det området. Ytterligare ett ämne är ökad kunskap om
samlarbeteende. Socialtjänsten möter en ökande grupp samlare som de inte riktigt vet hur de ska hantera.
Samverkan för unga vuxna 16-29 år inkl. DUA-överenskommelsen för unga och nyanlända
Jobbtorg Unga Globen är samordnare för Dua-mötena som är fredagar kl. 9-12, en gång i månaden.
Handläggare och jobbcoacher deltar från Farsta, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck, KNÖ, Södermalm och
AF. Viktiga och bra möten som innehåller allt från diskussioner om knepiga individ-ärenden, planering av
tre-partsmöten och strategiska samverkansfrågor. Ibland är det dålig uppslutning till mötena, så bra att
stämma av varje månad vem som kommer från respektive stadsdel. Jenny Svärd skickar ut info till de
berörda parterna om adress och mötestider.
Aktuella samverkansinsatser inom City-kluster
Finsamteam psykiatrin Atlasmuren,
Finsamteam är multikompetenta team som samordningsförbundet finansierar med handläggare från AF,
FK, Jobbtorg, socialtjänst och hälso- och sjukvården. Ett av Finsamteamen är placerat på den psykiatriska
mottagningen för affektiva sjukdomar och adhd med adress Atlasmuren. De har uppstart den 4 juni då de
två nya rehabiliteringskoordinatorerna är på plats.
Förbundet har beslutat om finansiering av Finsamteam till och med 30 sep 2019. Veta Advisor AB har fått i
uppdrag att utvärdera Finsamteamen och den första delen utvärderar Finsamteamen inom hälso- och
sjukvården. Förbundets styrelse får del av utvärderingen på sitt möte den 28 maj, beslut om fortsatt
finansiering tas på nästa möte den 26 sep. Styrgruppen för Finsamteamen kommer få del av utvärderingen
på sitt möte den 18 juni.
Finsamteam Jobbtorg City
Finsamteamet på Jobbtorg City är igång sedan i höstas och alla kan lyfta ärenden dit, det finns lediga tider.
Uppmaning att anmäla ärenden till ulrika.gustafson@stockholm.se
Aktivitetsplatsen, förrehabiliterande insatser
Aktivitetsplatsen har nu två lokaler, en i Liljeholmen (Mejerivägen) och en vid Fridhemsplan (St.
Göransgatan). Det ska finnas plats för ca 100 deltagare och 10 arbetskonsulenter med Siri Persson som
verksamhetschef. Det kommer vara ett flöde av deltagare som kan vara aktuella från några veckor till några
månader. Sex av tio arbetskonsulenter har börjat i maj och resten i början i augusti. De kommer främst från
Jobbtorg och Arbetsförmedlingen. Uppdraget är förrehabiliterande insatser och planering pågår vad som
ska erbjudas. Fokus ska vara individens behov för att kunna göra stegförflyttningar i sin hälsa, självkänsla,
motivation och andra färdigheter som behöver stärkas. Anmälan sker genom MIA-projektet
www.miaprojektet.se Insatsen har ännu inte riktigt startat upp, Aktivitetsplatsen börjar ta emot deltagare
från stadsdelarna Skärholmen och Älvsjö. Info kommer på förbundets hemsida när det går att anmäla. Vid
frågor kontakta: siri.persson@extern.stockholm.se tel. 0850847965.
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Aktuell information från respektive organisation
Arbetsförmedlingen
AF har ett pågående varsel som alla känner till. Personalen har olika yrkesroller; arbetsförmedlare,
administratörer och specialister (psykologer, socialkonsulenter, arbetsterapeuter). De flesta som blivit
uppsagda är specialister och administratörer, däribland kundstödjare som försvinner helt. Få
arbetsförmedlare har blivit uppsagda, men många har istället blivit placerade på Kundtjänst, så det är färre
arbetsförmedlare på kontoren i City. Det ser olika ut på kontoren i staden. De arbetssökande som har behov
av stöd ska få träffa en arbetsförmedlare personligt. Den 1 juli ska AFs nya organisation vara på plats och
chefer kommer flyttas mellan kontoren. Nu är sommaren i fokus och planering pågår hur den ska hanteras.
Cheferna får besked efter sommaren om de har sin tjänst kvar, blir flyttade till Kundtjänst eller uppsagda.
Citykontoret flyttar till Liljeholmen och kontoren Liljeholmen, Globen och Farsta blir en enhet. Sharifeh
kommer arbeta i Järfälla efter sommaren och Josefin kommer därför ingå i LSG City framöver.
Jobbtorg Unga Globen
Det har varit hög arbetsbelastning under våren. Det är färre aspiranter men de som är har mer och tyngre
problematik. Jobbtorg Unga Globen har en hel del nya chefer och inom kort flyttar de till andra sidan
slakhusområdet. Närmaste tunnelbana blir Enskede Gård. Så det blir en del stök under sommaren innan allt
är på plats med nya lokaler, nya datorer och nya chefer.
Försäkringskassan
De har god ekonomi men däremot tunt med direktiv från regeringen. De har hög personalomsättning,
speciellt i Stockholm men myndigheten överrekryterar för att komma åt problemet. Ny GD på FK är Nils
Öberg som tillträder i juni. Hans uppdrag är mer inriktat på samverkan, vilket är positiv. Men det är inga
förändringar i regleringsbrevet 2019 vad gäller samverkan eller FKs tillämpning av regelverken.
Södermalm stadsdelsförvaltning, ekonomiskt bistånd
I stadsdelen finns ett boende för nyanlända där det pågår ett projekt med personal på boendet som ska
underlätta möjligheterna att komma ut i samhället. Personalen ger stöd i samhällskontakter och
myndighetskontakter utifrån behov och det verkar fungera bra. Stadsdelen har kommit igång bra med
stockholmsmodellen och fångar upp dem med SGI 0 på ett bättre sätt.
Kungsholmen- Norrmalm-Östermalm, ekonomiskt bistånd
De flyttar in i nya lokaler i januari. De har många ensamkommande ungdomar i och med nya
gymnasielagen och samplanerar med ensamkommande-enheten som finns på Kungsholmens sdf. De har
även skapat en ny grupp; ”nyanlända-gruppen” som arbetar med nyanlända samt en ny biträdande på plats.
Östermalm sdf har lägst antal personer med försörjningsstöd någonsin.
Norrmalms stadsdelsförvaltning
De har haft en gemensam enhet som nu ska bli två avdelningar; en för vuxna och en för äldre, 65+. Risk att
det blir stuprör mellan avdelningarna men tanken är att det ska bli bättre.
Samordningsförbundet
Samordningsförbundet har nu funnits i drygt tre år och finansierar många projekt där Aktivitetsplatsen är
den stora satsningen. Årets budget är fulltecknad och vi behöver vara mer restriktiva vad som kan
finansieras av förbundet framöver. Försörjningsmåttet ska styra budgetens storlek men hänger på hur
mycket parterna vill bistå med de kommande åren. Även Region Stockholm har budgetunderskott och
staden har beställt en översyn av Samordningsförbundet som SWECO utför. Parterna avvaktar den innan de
tar ställning till förbundets budget framöver och till hösten vet vi mer om budget för 2020.
Kommande möten
o Måndagen den 30 september kl. 14.00 hos Jobbtorg Unga Globen, Trädskolevägen 17, mellan Blåsut,
Globen och Enskede.
o

Måndagen den 25 november kl. 14.00 hos SDF Östermalm, Garnisonen, Karlavägen 100 A,
Tunnelbana Karlaplan

Anteckningar av Karin Jacobsen, Samordningsförbundet Stockholms stad

