
 

  

 
 

Tidpunkt:  
fredag den 13 sep 2019 kl. 14.00- 16.00  
Plats:  
Hässelby Vällingby SDF, Hässelby torg 20-22 
 
Närvarande: 
Lisa Wallin, enhetschef Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning ekon. bistånd 
Mikael Peters, samverkansansvarig Försäkringskassan avd. sjukförsäkring Sthlm Nord 
Åsa Petersson, verksamhetschef Hässelby Vårdcentral 
Ann-Christin Karlström, enhetschef NSP Ångestmottagning Alvik 
Lena Lilja, enhetschef NSP Affektiva mottagning Alvik 
Siv Lindegren, rehabkoordinator NSP Affektiva mottagningen Alvik 
Jytte Grundberg, sektionschef Arbetsförmedlingen Hässelby Vällingby city 
Johan Idegård, enhetschef Jobbtorg Stockholm Vällingby 
Karin Jacobsen, utredare Samordningsförbundet Stockholms stad 
Helena Haapala, bitr förbundschef Samordningsförbundet Stockholms stad 

Helena hälsar alla välkomna.   

 Kort information om Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning   
Lisa presenterade stadsdelen som har ett stort upptagningsområde med en stor individ- och 
familjeomsorg som är uppdelad mellan vuxna och barn (upp till och med 18 år). Inom kort kommer 
även socialpsykiatrin och funktionsnedsättning ingå i enheten vilket kommer underlätta den interna 
samverkan.   
 
Andelen biståndstagare har ökat sedan förra året, främst på grund av att stadsdelen fått ett boende för 
nyanlända. Hässelby-Vällingby och Farsta är de stadsdelar som har tagit emot flest nyanlända, varav 
många ensamkommande.   
 
Socialtjänstens försörjningsstödsenhet erbjuder en service som benämns Egna medel och som är ett 
frivilligt stöd till personer att hantera sin ekonomi. Genom en fullmakt hanterar socialtjänsten 
personers pengar och ser till att alla räkningar är betalda innan personen får det som är kvar att 
spendera. Det finns även skuld- och budgetrådgivning på medborgarkontoret.   

 

 Från förra samverkansmötet - myndighetsgemensam workshop    
Det finns önskemål om att ändra datum eftersom det varit svårt att prioritera workshopen pga hög 
arbetsbelastning, omorganisationer och flytt. Alla anser att det är viktigt att träffas för att bland annat 
diskutera samverkan i det nya läget när budget och allt är mer på plats.  
 
Planen är en workshop främst med chefer och verksamhetsledare eftersom de kan vara lättare att få 
med än personalen. Förslag: förmiddag den 24 januari. Bra om fler vårdcentraler bjuds in och FK 
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bjuder in en chefskollega. Lisa och Helena planerar innehållet och övriga kommer med förslag på LSG 
i november.  
 

 Samordningsförbundet Stockholms stad 
Rekrytering av ny förbundschef pågår och blir klart inom kort.  
 
Medlemmarnas årliga tilldelning av medel till förbundet blir troligen samma som förra året. Region 
Stockholm har signalerat att de inte vill öka tilldelningen på grund av egna sparkrav. Ursprungsplanen 
är att förbundets budget ska öka stegvis under de första fem åren. Men än är inte budgeten beslutad. 
 

 Aktuella samverkansprojekt Västerort – läget 
o Finsamteamen 

Ett gemensamt beslut har tagits att avsluta Finsamteamet på Hässelby Vällingby vårdcentral. Det har 
varit svårt att rekrytera deltagare, bland annat på grund av kravet att bo i rätt stadsdel. De som tillhör 
vårdcentralerna bor ofta på olika stället och utanför Stockholm. Det var även stor personalomsättning 
som gjorde det svårt att få ihop teamets arbete och rutiner. Det var även svårt att nå ut med infor-
mation till all personal om Finsamteamet och dess syfte.  
 
Affektiva mottagningen i Globen har fler deltagare och Finsamteamet fortsätter där liksom på 
Atlasmuren vid St Eriksplan. Finsamteamen på Jobbtorgen är kvar och utvärdering av dem pågår. 
 
Det är positivt att fokusera Finsamteamen till Jobbtorgen. Det blir tydligare att det är dit man vänder 
sig för att boka in möte med Finsamteam. Men det finns oro över att en del handläggare kan ha svårt 
att ta sig dit och det blev en diskussion om möjligheten att delta via Skype. Skypemöten skulle även 
kunna göra att FKs försäkringsutredare deltar i större utsträckning i de ärenden som är aktuella hos 
FK trots att de inte remitterat ärendet. Det vore bra om remitterande part var med oftare, vilket kanske 
underlättas om mötet öppnas upp även för skype. Men det är viktigt att det är ett fast kompetent team 
som ger vägledning i de remitterande ärendena. Helena kollar upp möjligheterna med skype. 
 

o AMA- aktiviteter mot arbete 
AMA –projektets samarbetsavtal löper ut sista mars 2020 och projektet avslutas. Målen med AMA är i 
första hand att deltagarna ska må bättra och kunna ta sig till andra insatser, hos till exempel Jobbtorg 
och AF. Det är en komplex målgrupp och projektet har visat goda resultat med få avhopp, närvaron 
har dock varierat för vissa. Många har börjat äta bättre, gått ner i vikt och må bättre. Från första 
gruppen har 40 procent nått självförsörjning, andra gruppen avslutas i november och preliminärt har 
hittills 38 procent nått egen försörjning. Ytterligare tre grupper är igång, femte gruppen har startat nu 
med 14 deltagare. Utvärdering pågår som ska vara klart i höst. Planering pågår för att de deltagare 
som behöver ska övergå till Aktivitetsplatsen.  
 

o Aktivitetsplatsen 
Invigningen av Aktivitetsplatsen är den 25 sep och en inbjudan har skickats ut (start kl 15.30 på 
Mejerivägen 7 i Liljeholmen och kl 16.00 på St Göransgatan 101 vid Fridhemsplan). 
  
Tio arbetskonsulenter är nu 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 genom MIA-projektet www.miaprojektet.se . Vid frågor 
kontakta verksamhetschefen: siri.persson@extern.stockholm.se tel. 0850847965. Kom gärna på 
studiebesök. 
 

o IPS inom psykosvården 
Det finns tre IPS-coacher/arbetsspecialister i projektet och den ena, Per Axelsson, är i Alvik, övriga två 
börjar i januari. Förutom på psykmottagningen i Alvik ska de finnas på Serafen (och nydebuterade 
Serafen), Gubbängen och Södermalm. Utvärdering av projektet pågår och genomförs av CEPI 
(centrum för evidensbaserade psykosociala insatser) vid Lunds universitet. Det har varit oklart om 
deltagarna i projektet kunde ha sjukpenning och vi har nu fått svar från FK: Det går att inkludera 
personer med sjukpenning. Vilket innebär att inom ramen för projektet kommer personer med 
sjukpenning kunna arbetsträna på en arbetsplats och då uppbära rehabpenning. Skriftlig information 
om detta håller på att tas fram. 

http://www.miaprojektet.se/
mailto:siri.persson@extern.stockholm.se
tel:0850847965
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 Aktuell information från respektive part 
 

o Information från Försäkringskassan – Mikael informerar 
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 kommer FK arbeta 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”. 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).   
 

o Jobbtorg 
Inom kort blir Jobbtorget och Arbetsförmedlingen i Vällingby sambos. Personalen är positiv och det 
kommer underlätta samverkan mellan parterna. Det kommer även finnas personal från stadsdelen 
som arbetar med offentliga skyddad anställning på plats. Jobbtorget har en del neddragning med färre 
medarbetare.   
 

o Hässelby Vällingby SDF 
Ekonomin inom avdelningen socialtjänsten är inte bra. Det har lett till besparingskrav inom framförallt 
vuxenenheten som de håller på att se över. Förmodligen tas resurser inom missbruk bort, bland annat 
LVM-lotsen som arbetar med uppsökande verksamhet och för att förhindra LVM. Socialsekreterarna 
är kvar men öppenvården stänger ner. Det kan bidra till tydligare ansvarsfördelning mellan social-
tjänsten och landstingets beroendevård som finns i Hässelby. Även resurser inom barn och ungdom 
kommer minska, men inte på myndighetsutövningen. 
 

o Arbetsförmedlingen 
City och Vällingby tillhör nu samma enhet med en enhetschef. Diskussion pågår fortfarande hur de 
ska fördela och organisera arbetet. AF har stopp på alla insatser utanför garantierna. Många av de 
arbetssökande ska nu klara en digital kontakt med AF. Det är fortsatt en ansträngd situation för 
medarbetarna som fortfarande flyttas rund mellan kontoren och de interna digitala systemen hänger 
inte med. Ny arbetsmarknadsminister är på plats och snart även ny GD för myndigheten. 
 

 Nästa möte 
Nästa möte är fredagen den 22 november kl. 14:00-16:00 på Psykiatrin Alvik, adress: 
Gustavslundsvägen 26, 3 tr.  

//Karin Jacobsen 
Samordningsförbundet Stockholms stad 


