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1. Kort presentation av alla närvarande 
 

2. Workshop kortutbildade 200207 
Det var cirka 70-tal närvarande från olika samverkansparter. Nazar berättar om 
workshopen som hade fokus på kortutbildade och SFI-utbildning. Definitionen av 
kortutbildade är enligt SFI en kvinna eller man som är analfabet eller har gått i skola 
max 5 år och de går Studieväg 1. Det finns även studieväg 2 och 3. Bedömningar av 
språknivå görs på Vuxenutbildningscentrum (på Rosenlundsgatan) av testpedagoger 
som bedömer vilken nivå en elev tillhör. För alternativ SFI gör en kurator 
bedömningen. På workshopen fick den lokala arbetsgruppen för kortutbildade berätta 
om att sitt arbete, om att arbetsgruppen diskuterar frågor om samordning, vilka 
insatser som finns och vilka vägar som kan erbjudas samt kompetensutveckling. 
 

3. Samordnat stöd på Alternativ SFI 
Information om Samordnat stöd är en insats som finansieras av 
Samordningsförbundet. Det är två personer (en fr AF och en från Intro Sthlm 
Stockholms stad) som utgör samordnar stödet för eleverna. Syftet är att hjälpa till med 
olika praktiska frågor tex olika handlingar som begärs in, följa med på möten, förklara 
olika sammanhang för att eleverna ska kunna fokusera på undervisningen. Kontakta 
Karin Jacobsen karin.jacobsen@extern.stockholm.se på Samordningsförbundet för mer 
information om projektet. Mer info finns på 
https://samordningstockholm.se/news/samordnat-stod/ 
 

4. Aktivitetsplatsen  
En fråga som lyfts på mötet är vilka målgrupper Aktivitetsplatsen främst arbetar med, 
om det finns några avgränsningar? Finns det någon målgrupp som ska prioriteras? Ett 
önskemål om att frågan lyfts hos alla parter för fortsatta framtida diskussioner. 
Helena informerar om att Aktivitetsplatsen idag tar emot alla målgrupper och att 
Aktivitetsplatsen arbetar med parallella insatser. Cirka 100 personer totalt har 
Aktivitetsplatsen haft kontakt med, varav cirka 60 personer är inskrivna och 70 % av 
dessa är kvinnor. Det är fler inskrivna från söderort eftersom Skärholmen och Älvsjö 
har varit pilotstadsdelar för Aktivitetsplatsen. Önskemål framförs om att fler platser på 
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Aktivitetsplatsen önskas av alla parter, utifrån nuvarande behovsanalys och framtida 
målgrupper som har SGI noll (saknar sjukpenninggrundande inkomst via 
Försäkringskassan).  
 

5. Inventering av sysselsättningsplatser i Stockholms stad 
En önskan om att en inventering görs av vilka sysselsättningsplatser som finns i 
Stockholms stad och att Samordningsförbundet sammanställer informationen till 
kommande möte. T ex Rinkeby-Kista har egen arbetsträning och 
arbetsförmågebedömningar, men det oklart vilka andra stadsdelar som erbjuder 
arbetsträning. Insatskatalogen behöver fyllas på med insatser. 
 

6. AMA-projektet  
Information från Samordningsförbundet om projektet som är ett 18 månaders 
program för kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden som har 
finansierats av Samordningsförbundet. Ett samverkansprojekt med Hässelby-Vällingby 
sdf och Jobbtorg Vällingby som har visat på goda resultat för målgruppen. Projektet 
avslutas 31 mars och 10-tal deltagare kommer att besöka Aktivitetsplatsen för 
eventuell fortsättning där. Rapport från AMA- projektet bifogas minnesanteckningarna. 
På vår hemsida finns mer information om Samordningsförbundets insatser, 
kontaktuppgifter och annan information. 
 

7. Nyanlända  
Information från AF om att nyanlända erbjuds etableringsprogrammet och när 
etableringstiden är slut, erbjuds Jobb- och utvecklingsgarantin vilken är en insats som 
ökar. Insatser inom Joben är framförallt tre moduler: 

1) Introduktion till arbete  
2) Yrkes-och studieförberedande  
3) Stöd & Matchning  

 
8. Vad efterfrågas i LU och LI? (läkarutlåtande och läkarintyg) 

Det är samma för de som har en SGI som de som saknar SGI, d v s information om 
aktivitetsbegränsningar, om hur sjukdom och diagnos påverkar arbetsförmågan. 
Representanter för SDF:s och från VC vill planera för kompetenshöjande insatser för 
medarbetare på SDF:s och VC och psykiatrin. Förslag på en workshop i Järva om 
sjukskrivningar, LI och LU, SIP-samordning och insatser som finns.   
 

9. Försäkringskassan 
Mikael informerar om att det i regleringsbrevet lyfts fram att samordningen ska 
förbättras och särskilt mellan FK och AF, att det ska göras fler gemensamma 
kartläggningar och avstämningsmöten med arbetsgivare och vården. 
 
 
Till nästa möte 8/6: - flyttas till höstens möte pga Covid-19 pandemin 
Hur många ansöker om samordnad rehabilitering? 
FK har statistik på hur många som ansöker om samordnad rehabilitering och hur 
många avslag och hur många som får hjälp. Mikael återkommer med statistik och info 
om kriterier för samordnad rehabilitering som är densamma som för sjukpenning = 
nedsatt arbetsförmåga p g a sjukdom. 
 

https://samordningstockholm.se/finsamteam/
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Inventering av hur många och vilka sysselsättningsplatser som finns i Stockholms stad 
– Samordningsförbundet undersöker och sammanställer. 
 
Samordningsförbundet skickar ut rapporten fr AMA-projektet. 
Rapporten finns på: https://samordningstockholm.se/rapporter-och-utredningar/ 
 
 
Nästa möte: 
8 juni kl: 14-16  Inställt!  på Jobbtorg Kista. 
 
Därefter 14 sep och 23 nov kl: 14-16 på Jobbtorg Kista.  
 

Antecknat av Annika Angerfelt 

https://samordningstockholm.se/rapporter-och-utredningar/

