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Mötesanteckningar lokal 
samverkansgrupp Söderort 
 
Datum och tid: onsdag den 4 december 2019 kl. 14.00-16.00 
Plats: Samordningsförbundet Stockholms stad, Arenavägen 47 
 
Närvarande:  
Maria Antonsson, Jobbtorg Unga Globen-Skärholmen 
Åsa Malmgren och Alexandra Ording Forssell, Hägersten-Liljeholmen sdf 
Margareta Sabuk, Skarpnäck stadsdelsförvaltning 
Sigita Jogminaite, Farsta sdf 
Malin Sagman, Enskede-Årsta-Vantör sdf 
Ülfet Kaya, Skärholmen sdf 
Sabrina Hansson, Älvsjö sdf 
Helen Sjöholm, Socialpsykiatrin Hägersten Liljeholmen 
Johan Degerman, Försäkringskassan 
Helena Haapala och Karin Jacobsen, Samordningsförbundet Stockholms stad 
 

 
Helena hälsar välkomna med presentation av varandra och syftet med lokala 
samverkansgruppen (LSG) Söderort.  
 
Syftet med LSG 
LSG Söderort är ett av fyra LSG, de övriga är i Västerort, City och Järva. LSG är ett 
forum där förbundet bjuder in alla medlemmar för att ge möjlighet att diskutera 
samverkan och informera varandra om vad som är på gång inom den egna 
organisationen. I dagsläget är det oklart vem som ska representera Arbetsförmedlin-
gen och det är även dålig uppslutning från hälso- och sjukvården på LSG Söderort. 
Helena arbetar på att få med dem. 
 
Alla är välkomna att mejla förslag på frågor innan mötet till Helena. Socialtjänsten och 
Jobbtorg har behov av att även diskutera interna frågor från den operativa nivån som 
de gärna lyfter med kollegor från andra stadsdelar. De frågorna är också välkomna på 
LSG men kan läggas sist på dagordningen då inte alla berörs. 

 
 Rehabiliteringsbanan, fortsatt arbete för Stockholmsmodellen 

Karin Jacobsen informerade om att Stockholmsmodellen byter namn till Rehabili-
teringsbanan för att förtydliga att det handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering och att 
arbetsprocessen innehåller olika aktörer.  
 



 

Stockholm 
2019-12-06 

 
 

 

2 (4) 

 

Samordningsförbundets styrelse har beslutat att genomföra Rehabiliteringsbanan 
under ett år som ett pilotprojekt. Projektet genomförs i en stadsdel och en annan 
stadsdel fungerar som kontrollgrupp för att mäta eventuella effekter av projektet. 
Projektet inleds med att processkartan digitaliseras så att den blir mer lättillgänglig och 
överskådlig. Därefter ska medarbetare och aktörer (ekonomiskt bistånd, vårdcentraler, 
psykiatriska mottagningar, AF och FK) som arbetar med målgruppen ”sjukskrivna 
personer som saknar sjukpenningsgrundande inkomst och är i behov av arbetslivs-
inriktad rehabilitering” i aktuell stadsdel identifieras. Projektet erbjuder tvärprofes-
sionella kompetenshöjande utbildningar om samordnad rehabilitering beroende på vad 
medarbetarna från de fyra parterna efterfrågar.  
 
Målet är att förbättra samverkan kring målgruppen. Socialförvaltningen har skickat ett 
mejl till enhetschefer inom ekonomiskt bistånd med information om projektet och de 
som är intresserade av att vara pilot-stadsdel ska höra av sig till dem. Projektet ska 
även se över de underlag om medicinsk information och läkarintyg som används idag 
och tillsammans med parterna i projektet utveckla underlagen och kontakterna mellan 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården.  
 
Skärholmens ekonomiska bistånd har visat intresse och är tillfrågade att vara pilot-
projekt och Skarpnäck är aktuell som kontroll-stadsdel 

 
 Aktuella samverkansformer i Söderort (exempel på Finsam-

finansierade insatser) 
 

o Finsamteamen på Jobbtorgen 
Finsamteamen på Jobbtorgen fortsätter och Finsamteamet på Jobbtorg Farsta och City 
tar gärna emot fler anmälningar. Anmälan sker till koordinatorn Ulrika Gustafson via 
förbundets hemsida: https://samordningstockholm.se/finsamteam/ 
 
Förbundet ska arrangera en spridnings-konferens den 31 januari för alla involverade 
chefer som har medarbetare i Finsamteamen för att diskutera och informera om 
samverkansformen Finsamteamen. Inbjudan kommer att skickas ut brett, så många 
som möjlighet är välkomna. 
 

o  IPS inom psykosvården (individual placement and support) 
Från den 1 januari 2020 finns fem IPS-coacher på fem psykosmottagningar i projektet 
IPS inom psykosvården som förbundet finansierar. Tre IPS-coacher har börjat och de 
sista två kommer i januari, en del arbetar heltid och en del halvtid. Verksamheten 
pågår på psykiatrimottagningen i Alvik, på nydebuterade Serafen och Gubbängen och i 
januari även på Serafen och på Södermalm. 

 
o Aktivitetsplatsen 

Aktivitetsplatsen finns på Mejerivägen 7 i Liljeholmen (Mejeriet) och på St. Görans-
gatan 101 vid Fridhemsplan (Bageriet). Tio arbetskonsulenter är på plats som främst 
kommer från Jobbtorg och Arbetsförmedlingen och de har cirka 50 deltagare inskrivna. 
De inleder med ett remitterande möte innan deltagaren säger ja till att delta i Aktivitets-
platsen. Uppdraget är förrehabiliterande insatser och de erbjuder både individuellt stöd 
och gruppverksamheter utifrån deltagarnas behov. Nu pågår grupper inom yoga, 
målning och sömnad. Målet är att deltagarna gör stegförflyttningar i sin hälsa, 
självkänsla, motivation och andra färdigheter som behöver stärkas.  
 

https://samordningstockholm.se/finsamteam/
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Anmälan sker på en blankett ”Intresseanmälan” genom MIA-projektet 
https://www.miaprojektet.se/mia/stockholm som också nås via förbundets hemsida. 
Där finns en rubriken ”Intresseanmälan MIA-projektet Stockholms stad” med en pdf-fil 
som är själva anmälningsblanketten. Vid frågor kontakta verksamhetschefen: 
siri.persson@extern.stockholm.se tel. 08-50847965. Kom gärna på studiebesök! 

 
Observera att från 1 oktober 2019 ska alla potentiella deltagare som uppbär någon 
form av ersättning från sjukförsäkringen från Försäkringskassan först passera 
Gemensam Kartläggning som är ett strukturerat möte mellan handläggare från FK och 
AF och den försäkrade. Där tas beslut om vilka insatser som ska erbjudas, där 
Aktivitetsplatsen kan vara ett beslut. 
 

o MIA-projektet och MIA Vidare 2020-2022 
Samordningsförbundet Stockholms stad har tillsammans med några andra 
samordningsförbund i länet ansökt om en fortsättning på MIA-projektet vars projekttid 
löper ut sista maj 2020. Det nya projektet heter Mia Vidare och ett tillämpningsprojekt 
och är en fortsättning på det gamla. Arbetsmarknadsförvaltningen har varit 
projektägare för MIA-projektet Stockholm men vill inte vara det för MIA Vidare. Orsaken 
är att MIA Vidare kommer erbjuda insatsen Case Manager och AMF arbetar med 
insatsen Supported Employment. Förbundet har frågat stadsdelarna om de vill vara 
projektägare och Farsta och Rinkeby Kista sdf har hört av sig och vill veta mer. 
  

 Aktuell information från organisationerna 
 

o Jobbtorg Stockholm 
Arbetar med metoden supported employment. De unga har fortfarande en hyfsad 
arbetsmarknad och bra studiemöjligheter. Det viktiga är att hitta riktiga arbetsplatser för 
praktik och arbetsträning. Många av de ensamkommande har inget nätverk och 
behöver stöd i knyta kontakter med arbetsgivare och samhället. 
 
Arbetsförmedlingen ska ge sitt godkännande innan stadsdelen kan hänvisa en klient 
att skriva in sig som aspirant på Jobbtorget när en arbetssökande är inskriven i Jobb- 
och utvecklingsgarantin (JOB) och även erhåller försörjningsstöd. Men i dagsläget är 
det omöjligt att få kontakt med AF och få detta godkännande, vilket försenar 
Jobbtorgets möjligheter att erbjuda stöd. AF ska ju ge stöd till med inom JOB men det 
verkar inte finnas mycket att erbjuda. Det är viktigt att, framförallt unga under 30 år får 
hjälp. Alla behöver aktiviteter, vilket Jobbtorg kan erbjuda.   
 

o Älvsjö sdf och Hägersten Liljeholmens sdf 
De 1 juli 2020 blir det 13 stadsdelar i staden istället för 14 eftersom stadsdelarna Älvsjö 
och Hägersten Liljeholmen slås ihop till en stadsdel. Hägersten Liljeholmens stadsdels- 
direktör Gunilla Davidsson blir direktör för nya stadsdelen. Arbete pågår med planering 
av den övergripande organisationen och av lokalfrågan, vilket ska vara klart i maj. 

 
o Socialpsykiatrin 

Personer inom socialpsykiatrin är i stort behov av samarbete; med psykiatrin, Jobbtorg 
och ekonomiskt bistånd. Oftast är det personer med sjukersättning som ska beviljas 
sysselsättning, men det finns risk för inlåsning i dessa verksamheter. De har en annan 
målgrupp med potential att få ett arbete och där sysselsättningsinsatser är inte bra. Det 
behövs andra insatser utanför socialpsykiatrin. De som inte erhåller försörjningsstöd 
har svårt att få tillgång till andra insatser. Det kan vara både yngre personer och dem 

https://www.miaprojektet.se/mia/stockholm
mailto:siri.persson@extern.stockholm.se
tel:0850847965
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över 30 år. Finsamteam kan vara ett möjligt samverkansforum att börja med, se 
kontaktvägar ovan.   

 
o Skarpnäck sdf 

Skarpnäcks deltagande i Finsamteamet på Jobbtorg ska utökas så att även andra 
förutom ekonomiskt bistånd kan delta, t ex från socialpsykiatrin. Syftet är att bredda 
kartläggningen för att få tillgång till mer och bättre underlag och information som 
behövs kring individen. 

 
o Försäkringskassan 

Den 20 dec från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan sina regleringsbrev där 
det kommer fastställas hur FK o AF ska samverkan framöver. AF har lämnat sin analys 
av myndighetens reformering till regeringen som finns på deras hemsida här.   
 

o Samordningsförbundet Stockholms stad 
Förbundets budget för verksamhetsåret 2020 utökas inte enligt Nationella rådets 
fördelningsmodell och den stegvisa upptrappningen som är beslutad. Budgeten är 
samma som år 2019, det vill säga 32 miljoner. Förbundet fortsätter att finansiera redan 
beviljade insatser som pågår under 2020. Men förbundet kan inte bevilja förlängning av 
de insatser vars projekttid tar slut och inte heller bevilja medel till nya insatser. Drygt 80 
procent av budgeten går till individinriktade insatser och resten går till strukturella 
insatser, kommunikation och förbundets kansli. 
 
Ny förbundschef blir Annika Angerfelt som är enhetschef inom försörjningsstöd hos 
Enskede-Årsta-Vantör sdf, hon börjar 1 januari 2020. 

 
o Mötet framöver 

Följande tider bestämdes för LSG Söderorts möten under 2020. Plats hos 
samförbundet på Arenavägen 47. Tid kl. 14.00-16.00: 

 Onsdag 4 mars   

 Onsdag 3 juni   

 Fredag 18 sep   

 Fredag 27 nov   

 
o Övrig fråga 

Carina Myrvang, enhetschef Jobbtorg Farsta Skärholmen skickade med en fråga till 
mötet som kommer från operativa samverkansmöten mellan stadsdelarnas och 
Jobbtorgens biträdande enhetschefer. 
 
Initial bedömning 
Ekonomiskt bistånd och Jobbtorg använder ett kartläggningsinstrument för initial 
bedömning som innehåller delarna: Del 1: första kartläggning (som kan göras på 
telefon) del 2 kartläggning på Jobbtorg (arbetsmarknad), del 3 motsvarande 
grundutredningen och del 4 förändringsplan. 
 
Alla ansåg att många av frågorna i instrumentet börjar bli inaktuella, är felformulerade 
och är i fel ordningsföljd. De har även för mycket fokus på hinder. Redan i den 
inledande kartläggningen är det frågor om problem och hinder vilket försvårar samtal 
om utveckling och steg mot arbetsmarknaden. Det är mycket som förändrats sedan 
instrumentet togs fram och det behöver revideras. Detta måste ske i dialog med 
Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsförvaltningen. 
 

https://arbetsformedlingen.se/om-oss/statistik-och-analyser/analyser-och-prognoser/analys-och-utvardering/en-arbetsmarknad-for-alla-om-vagar-till-statliga-insatser-pa-lika-villkor


 

Stockholm 
2019-12-06 

 
 

 

5 (4) 

 

Förslag att diskutera detta på Socialförvaltningens möte med enhetscheferna inom 
ekonomiskt bistånd, Malin kollar med Maja och Hillevi om de kan ta upp det som en 
punkt på kommande möte. Maria återkopplar till Carina om att ta upp det på 
Jobbtorgens kommande möte med AMF. 
 
Linneuniversitet har gjort en utvärdering av instrumentet som innehåller utvecklings-
förslag. Bra att läsa in sig på det inför mötena. 

 
Antecknat av Karin Jacobsen 


