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------------------------------------------------------------------------------------------ 
Inledning  
Helena välkomnar alla till mötet. 
 

  Pågående samverkansinsatser inom City-klustret, läget 
o Finsamteamen på Jobbtorg City  

Finsamteamen på Jobbtorgen fortsätter och Finsamteamet på Jobbtorg City tar gärna 
emot fler anmälningar. Anmälan sker till koordinatorn Ulrika Gustafsson via vår hemsida: 
https://samordningstockholm.se/finsamteam/ 
 

o Finsamteam Affektiva mottagningen i Globen 
Psykiatrins Affektiva mottagningen i Globen har också ett Finsamteam. Mer info finns på 
förbundets hemsida här. https://samordningstockholm.se/finsamteam-pa-vardcentral/ 
 

o Aktivitetsplatsen 
Aktivitetsplatsen är invigd och finns nu på Mejerivägen 7 i Liljeholmen (Mejeriet) och på 
St. Göransgatan 101 vid Fridhemsplan (Bageriet). 
  
Tio arbetskonsulenter är på plats som främst kommer från Jobbtorg och 
Arbetsförmedlingen. Uppdraget är förrehabiliterande insatser och planering pågår vad 
som ska erbjudas. Fokus är individens behov för att kunna göra stegförflyttningar i sin 
hälsa, självkänsla, motivation och andra färdigheter som behöver stärkas. Anmälan sker 
på en blankett ”Intresseanmälan” genom MIA-projektet www.miaprojektet.se som också 
nås via förbundets hemsida. Förbundet ska förtydliga att anmälan gäller även 
Aktivitetsplatsen och att det blir tydligare var blanketten finns på hemsidan.   
 
Vid frågor kontakta verksamhetschefen: siri.persson@extern.stockholm.se tel. 08-
50847965. Kom gärna på studiebesök! 
 

o  IPS inom psykosvården 
Totalt ska det finnas fem IPS-coacher på fem psykosmottagningar i projektet. Tre IPS-
coacher har börjat och de sista två kommer i januari, en del arbetar heltid och en del 
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halvtid. Verksamheten pågår på psykiatrimottagningen i Alvik, på nydebuterade Serafen 
och Gubbängen och i januari även på Serafen och på Södermalm. 
 
Utvärdering av projektet pågår och genomförs av CEPI (centrum för evidensbaserade 
psykosociala insatser) vid Lunds universitet. Ett förslag är att även studera eventuella 
olikheter mellan IPS-coacherna som arbetar deltid respektive heltid. 
 

o Mia-projektet Vidare 
Samordningsförbundet Stockholms stad vill gärna fortsätta MIA-projektet och håller på 
att ta fram en ansökan till ESF-rådet om att få fortsätta utveckla MIA. Det är dock oklart 
vem som kan vara projektägare för fortsättningen. Arbetsmarknadsförvaltningen är 
tveksam till att vara projektägare eftersom de valt att arbeta med metoden ”supported 
employment” och inom MIA är det ”case manager” de arbetar med. Förbunden för dialog 
med socialförvaltningen och stadsdelarna om någon där kan tänka sig att vara 
projektägare. 
 

 Aktuell information från respektive part 
 

Försäkringskassan  
Titeln på personalen som arbetar med sjukförsäkring (sjukpenning) och funktionshinder 
(aktivitetsersättning) har ändrats från personliga handläggare till försäkringsutredare. 
Det är en anpassning till övriga statliga myndigheter som arbetar med jämförbart arbete. 
Syftet är även att ge rätt förväntningar eftersom det inte handlar om personlig service. 
 
Försäkringskassan arbetar med kvalitetssäkring som bland annat innebär att en 
specialist går igenom alla ärenden som första gången ska bedömas mot ”normalt 
förekommande arbete” och där beslutet är negativt (fått avslag på ansökan). Detta gäller 
ärenden där individen är arbetslös eller varit sjukskriven mer än 180 dagar. Specialisten 
tar ställning till om hen håller med om utredarens bedömning av arbetsförmågans 
nedsättning till ”normalt förekommande arbete” och återkopplar till utredaren. 
Specialisterna kan ge rekommendationer, men det är utredaren som beslutar i ärendet.  
 
Från och med 1 september arbetar FK med utökad kvalitetssäkring. Det innebär att även 
de positiva besluten ska kvalitetssäkras (de ärenden som första gången ska bedömas 
mot ”normalt förekommande arbete”). I nuläget gäller det enbart arbetslösa, de som har 
arbete kommer, enligt plan att börja granskas i mars nästa år. Syftet är att förbättra 
kvaliteten och enhetligheten i bedömningarna av arbetsförmågan i förhållande till 
”normalt förekommande arbete”. Det ska leda till ökad rättssäkerhet och bättre kunskap 
om begreppet. I dagsläget är det en väldigt bredd på vad utredarna bedömer i 
förhållande till ”normalt förekommande arbete”.   
 
Fler ärenden kommer att kvalitetssäkras vilket kan leda till längre handläggningstider. 
Det pågår rekryteringar av specialister (erfarna handläggare inom FK).   
 
Arbetsförmedlingen 
Stor omorganisation och nedläggning av kontor pågår med en halvering av personalen 
och cirka 20 000 inskrivna arbetssökande. De arbetsförmedlare som är kvar har 500-600 
arbetssökande på sin signatur. Myndighetens reformering pågår och 2021 är AF en 
upphandlande myndighet där externa aktörer matchar och rustar de arbetssökande. All 
inskrivning ska ske digitalt, kundtjänst och servicekontor kan bistå de sökande som inte 
klarar den digitala inskrivningen. 
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City-kontoret stänger och de sökande hänvisas till Globen där det redan är många 
inskrivna. Just nu är det tillfälligt öppet i Liljeholmen för att möta efterfrågan. Det är en 
väldigt tung period inom AF. Kontoret som arbetar med Det förstärka samarbetet 
påverkas inte så mycket eftersom deras personal i stort sett är kvar. De har arbetat 
länge inom AF och inte blivit uppsagda.  
 
Norrmalm SD, vuxenenheten 
Norrmalm SD har fått ett boende för nyanlända och erbjuder bland annat 
samhällsvägledning från fyra samhällsvägledare i samverkan med de andra innerstads-
satsdelarna. De erbjuder även föräldrakurser, fritidsaktiviteter, språk-café och 
träffpunkter i samarbete med civilsamhället. Det har gett ett bra resultat men att få ett 
permanent boende och arbete är svårt. Många söker sig till andra platser i landet där de 
vet att det finns bostäder, men där finns oftast inga jobb. Och där det finns jobb finns 
oftast ingen bostad. 
 
Stadsdelen har märkt ett ökat behov av budget- och skuldrådgivning och det finns fyra 
budget- och skuldrådgivare inom staden som ger information och stöd.  
 
Kungsholmen-Norrmalm-Östermalm, ekonomiskt bistånd 
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd  i stadsdelarna är lågt och lägst är det på 
Östermalm, men antalet ökar inom Norrmalm och Kungsholmen. Antalet 
ensamkommande pojkar har ökat. Orsaken är bland annat att de har öppnat ett boende 
med 48 lägenheter för nyanlända och flyktingfamiljer, där de får bo max i ett år. Det är 
flest små lägenheter och därför är det mest ensamstående som bor där.  
 
Stadsdelen märker ett försämrat samarbete md AF.  
 
De flyttar till nya lokaler i januari, från plan 4 till plan 6 i Garnisonen. 
 
Södermalms stadsdelsförvaltning, ekonomiskt bistånd 
Projekt Vintertullen finns inom stadsdelen med många nyanlända med et stabilt inflödet. 
Det är mest nyanlända och personer som avslutat sina två år inom etableringen. Inom 
projektet finns samhällsvägledare. Det saknas permanenta boenden, många är väldigt 
trångbodda och många har psykisk ohälsa vilket försvårar möjligheterna att få ett att 
arbete. 
 
Stadsdelen har haft en rörig period med hög personalomsättning. De saknar sina goda 
AF-kontakter men har ett bra samarbete med Jobbtorg City. 
 
De flyttar från Göta ark vid Medborgarplatsen till Hammarby sjöstad. 
 
Samordningsförbundet 
Samordningsförbundet väntar på medlemmarnas besked om förbundets budget för 2020 
och besked kommer i mitten av oktober. Nytt nyhetsbrev har skickats ut i dagarna med 
aktuell information om pågående insatser. Ny förbundschef blir Annika Annerfelt som är 
enhetschef inom försörjningsstöd hos Enskede-Årsta-Vantör sdf, hon börjar 1 jan 2020. 
 

 Övrigt 
På mötet blev det en diskussion om statens servicekontor som är en funktion för service 
till medborgaren. Servicekontoren drivs av den statliga myndigheten Statens 
servicecenter. Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten ingår i de 
113 gemensamma servicekontor som finns runt om i landet. Här kan medborgaren få 
allmän vägledning och råd, hjälp med blanketter och ansökningar, information om 
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pågående ärenden och hjälp att boka möten med handläggare i specifika ärenden. 
Arbetsförmedlingen håller på att inkluderas i samarbetet. Servicekontor finns framförallt i 
glesbygd och i utsatta området. I innerstaden finns två servicekontor: Regeringsgatan 
109 och Lindhagensgatan 76 
 

 Kommande möten 
Måndagen den 25 november kl. 14.00-16.00 Södermalms stadsdelsförvaltning 
Adress: Medborgarplatsen 25, plan 7  lokal: röda rummet 
 
 
 
 
 
 
 
Anteckningar av Karin Jacobsen, Samordningsförbundet Stockholms stad 


