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Mötesanteckningar lokal 
samverkansgrupp Söderort 

Tidpunkt: 

Onsdagen den 4. mars 2020 kl. 14:00-16:00 

 
Plats: 

Samordningsförbundet Stockholms stad, Arenavägen 47 
 
Närvarande: 
Maria Antonsson, Jobbtorg Unga Globen-Skärholmen 
Thria Rahman, ekonomiskt bistånd Skärholmen 
Margareta Sabuk, ekonomiskt bistånd Skarpnäck 
Joakim Jakobsson, Jobbtorg Farsta 
Ida Stridsberg, ekonomiskt bistånd Farsta 
Dominika Heyda, Liljeholmens dagliga verksamheter 
Alexandra Ording Forssell, ekonomiskt bistånd Hägersten-Liljeholmen  
Mikael Peters, Försäkringskassan avd. för sjukpenning 
Suzan Alpek, ekonomiskt bistånd Skärholmen 
Helene Sjöblom, socialpsykiatrin Hägersten-Liljeholmen 
Annika Angerfelt, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Karin Jacobsen, Samordningsförbundet Stockholms stad 
Helena Haapala, Samordningsförbundet Stockholms stad 

 
 

1. Rehabiliteringsbanan – lägesrapport om piloten i Skärholmen 
Karin Jacobsen presenterar läget med Stockholmsmodellen, samverkan för sjukskrivna som 
saknar sjukpenninggrundande inkomst. Skärholmen är pilotstadsdel där 
Samordningsförbundet tillsammans med parterna ska under våren genomföra 
gemensamma kunskapsdialoger med personalen. Grundläggande syftet med 
Rehabiliteringsbanan är att målgruppen får samma stöd och möjligheter till rehabilitering 
som individer med sjukpenninggrundande inkomst. För med info se bifogad bilaga. 
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Samordnad rehabilitering Försäkringskassan 
Sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundande inkomst och därmed inte uppbär 
sjukpenning från Försäkringskassan har samma rätt att ansöka om samordnad rehabilitering 
via Försäkringskassan som andra med sjukpenning. Frågor om hur man söker samordnar 
rehabilitering och vilka kriterier som gäller kan handläggarna kontakta Mikael Peters, 
samverkansvarig mikael.peters@forsakringskassan.se  tel. 010-116 26 15; eller 
försäkringsutredaren Jonna Millroth som är Försäkringskassans representant i Finsamteamen 
jonna.millroth@forsakringskassan.se tel. 010-116 34 21.  
 
Rehabiliteringsfrågan till vårdpersonal 
Diskussion om olika underlag till läkare och läkarintyg. Försörjningsstödsenheten på 
Enskede-Årsta-Vantör har tagit fram ett underlag för rehabiliteringsfrågan till vårdpersonal 
som socialsekreterarna använder sig av i samverkan med vårdgivare. Bifogas för kännedom.  
 
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram ett intyg till arbetsgivare. Diskussion 
om SKR ta fram ett gemensamt underlag för socialtjänsten eller behövs det ett eget intyg till 
klienter hos socialtjänsten då målgruppen ska behandlas på lika villkor som de med 
anställning. I väntan på ett regionalt underlag av SKR kommer piloten i Skärholmen diskutera 
EÅV:s underlag rehabiliteringsfrågan till vårdpersonal.  
 

 
2. Inventering av sysselsättningsplatser inom stadsdelarna (daglig sysselsättning, 

arbetsträning mm) 
Försäkringskassan har en önskan om att en inventering görs av sysselsättningsplatser och 
arbetsförberedande insatser som finns i staden och att Samordningsförbundet 
sammanställer informationen. En del stadsdelar har egna verksamheter i form av egen 
arbetsträning. Daglig sysselsättning (biståndsbedömd sysselsättning) erbjuds i hela staden. 
Några av leverantörerna är mera specialiserade för arbetsinriktad sysselsättning.  
Inventeringen bör innehålla, om möjligt, följande delar:  

• Socialpsykiatri 
• Daglig sysselsättning 
• Öppna verksamheter/träfflokaler 
• Arbetsinriktade insatser/arbetsträning 

Mer info om sysselsättning finns på:  
https://funktionsnedsattning.stockholm/hitta-sysselsattning/ 
 
Stadsdelen behöver få en impuls från Försäkringskassan om person har sjukpenning och ska 
välja en sysselsättning (risk för sysselsättningsplats med inlåsningseffekt). Några av 
verksamheterna är öppna för både daglig sysselsättning och förberedande inför nästa steg i 
arbetslivsinriktad rehabilitering. I behov av kontakt med Försäkringskassan kan stadsdelarna 
kontakta samverkansansvarig på Försäkringskassan, Mikael Peters 
mikael.peters@forsakringskassan.se  tel. 010-116 26 15; 
 
 
 
 

mailto:mikael.peters@forsakringskassan.se
mailto:jonna.millroth@forsakringskassan.se
https://funktionsnedsattning.stockholm/hitta-sysselsattning/
mailto:mikael.peters@forsakringskassan.se


 

 
 
 

 

 Anteckningar 
Sida 3 (6) 

 
 

 
 

3. Insatskatalogen 
Annika visar Insatskatalogen som behöver fyllas på med flera insatser, tex daglig 
sysselsättning mm. Kontakta samordningsförbundets kommunikatör 
masood.khatibi@extern.stockholm.se  eller helena.haapala@stockholm.se för att tipsa om 
olika insatser, stödfunktioner som ska vara med i katalogen. 
Mer info finns på https://www.insatskatalogen.se/  
 

4. Förslag – studiebesök på Aktivitetsplatsen 
Förslag att nästa samverkansgrupp sker på Aktivitetsplatsen i Liljeholmen. 
OBS! Det blir den 3 juni som planerat men på förmiddagen kl. 09:00-11:00!   
 
Joakim berättar att Jobbtorg Farsta har träffat Aktivitetsplatsen för att skissa rutiner när 
deltagaren som uppbär försörjningsstöd ska gå vidare från Aktivitetsplatsen till Jobbtorget.  
 

5. Frågan till mötesdeltagarna om behov av myndighetsgemensamma workshops i 
Söderort 

Ja, det finns alltid behov för personalen att träffas. Önskemål att anordna separata 
samverkansworkshops för målgrupperna vuxna och unga. Workshopen för unga bör ha 
DUA-överenskommelsen (Delegationen unga och nyanlända till arbete som reglerar 
samverkan mellan staden och Arbetsförmedlingen) som grund. DUA uppdateras under 
sommaren, lämplig tidpunkt för workshop blir under hösten.  
Om workshops ska innehålla olika case-diskussioner är det viktigt att lyfta lyckade exempel 
på samverkan. Viktigt att bjuda in även andra enheter än försörjningsstöd till workshops.  
Överenskommet att samordningsförbundet kommer med ett förslag på upplägg (innehåll, 
datum mm.) för myndighetsgemensamma workshops till nästa möte i juni.  
Tanken är att genomföra workshops under hösten 2020.  
 

6. Aktuell information från respektive samverkanspart 
Extratjänster 
Jobbtorgen ska jobba med extratjänster, målgrupp för extra tjänster är personer som deltar i 
jobb- och utvecklingsgarantin eller inom etableringen på AF. Deltagarna kommer från 
försörjningsstöd, Jobbtorg gör placeringarna och Arbetsförmedlingen följer upp.  

• 70 platser via JT Skärholmen 
• 70 platser via JT Farsta  

Joakim lyfter välfungerande samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Jobbtorg Farsta då 
det finns en arbetsförmedlare på plats på Jobbtorget och kan därmed kan Jobbtorget jobba 
med arbetssökanden i jobb- och utvecklingsgarantin, vilket annars inte är möjligt.  
 
Jobbtorg 
Maria berättar att på Jobbtorg Unga det är långa köer att få tid hos en coach men bortfallet 
av bokade besöken ligger på ca 50%. Viktigt att stadsdelarna tänker till vilka unga ska 
anmälas till Jobbtorget för att arbetet ska bli effektivt.  
 
Ellinor Sharp, bitr. enhetschef på Jobbtorg Farsta går vidare till Jobbtorg City.  
Sofie Krigsman bitr. enhetschef från Jobbtorg Skärholmen börjar på Jobbtorg Farsta istället.  

mailto:masood.khatibi@extern.stockholm.se
mailto:helena.haapala@stockholm.se
https://www.insatskatalogen.se/
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Jenny Svärd, bitr. enhetschef på Jobbtorg Unga Globen går vidare till annat uppdrag inom 
Arbetsmarknadsförvaltningen, en ny bitr. enhetschef ska anställas.  
 
Försäkringskassan 
Johan Degerman, samverkansansvarig på Försäkringskassan Stockholm Syd slutar, oklart 
vem ersätter Johan i samverkansgruppen. Just nu är det Mikael Peters från Alvik-kontoret.  
 
Mikael informerar om utredning gällande en begriplig och trygg sjukförsäkring SOU 2020:6 

Utredningen föreslår bland annat att: 
• Bedömningen av arbetsförmågan efter dag 180 ska göras mot angivet normalt 

förekommande arbete. Med angivet normalt förekommande arbete avses normalt 

förekommande arbeten som ingår i en yrkesgrupp enligt Standard för svensk 

yrkesklassificering (SSYK). 

• Beslut om avslag bör underbyggas i större utsträckning för att Försäkringskassan ska kunna 

göra de ställningstaganden som krävs enligt rättspraxis. De gäller framför allt 

ställningstagandet till om det finns arbeten, som är normalt förekommande, där den 

försäkrade kan nyttja sin kvarvarande arbetsförmåga och möta kraven på normal 

arbetsprestation utan eller med endast ringa anpassning av arbetsuppgifterna. Ärendena bör 

därför utredas mer. 

• En försäkrad som har uppnått den ålder då hen som tidigast kan ta ut inkomstgrundad 

ålderspension (i dag 62 år) ska få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos arbetsgivaren 

oavsett hur länge hen har haft nedsatt arbetsförmåga. Möjligheten att få arbetsförmågan 

bedömd mot arbete hos arbetsgivaren ska gälla till och med den månad då den försäkrade 

som tidigast får ta ut garantipension (i dag 65 år). 

• Det räcker med att övervägande skäl talar för återgång i arbete hos arbetsgivaren senast dag 

365 för att bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete ska kunna 

skjutas upp från och med dag 181. 

• Den som har haft nedsatt arbetsförmåga i 365 dagar ska kunna få sin arbetsförmåga fortsatt 

bedömd mot arbete hos arbetsgivaren om hög grad av sannolikhet talar för återgång i detta 

arbete senast vid dag 550. 

• Vid bedömning av rätten till rehabiliteringsersättning ska arbetsförmågan inte bedömas mot 

normalt förekommande arbete. 
Utredningen i sin helhet finns att ladda ned på denna sida: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-
20206/   
Försäkringskassan inför telefontider på avdelningen för sjukförsäkring, gäller från mars 2020.  
Den 2 mars inför Försäkringskassan fasta telefontider för försäkringsutredare som handlägger 

sjukpenning. De fasta telefontiderna är varje tisdag och torsdag klockan 10-12.  

Om ni vill komma i kontakt med Försäkringskassan kan ni nå oss genom att: 
• använda den administrativa dialogen i webcert (vård) 
• ringa försäkringsutredare vid fasta telefontiden tisdagar och torsdagar klockan 10-12 
• lämna meddelande till försäkringsutredare som ringer upp 
• kontakta Kundcenter för partner 0771-17 90 00 

De fasta telefontiderna ska underlätta för er att nå den försäkringsutredare ni vill ha kontakt 
med. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-20206/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-20206/
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Stadsdelarna Farsta, Hägersten-Liljeholmen och Skarpnäck 

Gemensam utmaning, flera klienter med boendeformer som tar, särskilt många nyanlända 
vars boende tid tar slut. Skärholmen har  ett bo-team som jobbar med bostadsfrågan. Flera 
klienter flyttar till andra kommuner utanför Stockholm. 
 
Hägersten-Liljeholmen går ihop med stadsdelen Älvsjö den 1 juli, stadsdelen kommer ha 
lokaler bli vid Telefonplan. Biblioteket och Medborgarkontoret blir kvar i Älvsjö.  
I Hägersten-Liljeholmen har vuxenenheten och försörjningsstödsenheten gått ihop. 
Hägersten Liljeholmens dagliga verksamheter: Dominika berättar om att de har många 
deltagare med komplex problematik, blir ofta problem även med boendesituationen. Arbete 
att skapa digitala uppgifter till de deltagare som inte kan ta sig till en fysisk plats pågår.  
 
Margareta berättar att arbetslaget i Skarpnäck ska avvecklas och att det arbetas med en 
samverkansform för klienter som aktuella på vuxenenheten och som uppbär 
försörjningsstöd. Finsamteamet på Jobbtorg kan lyfta dessa ärenden.  
 
MIA Vidare – dialog om utförare 
Samordningsförbundet för fortfarande dialog både med Rinkeby-Kista och med 
Socialförvaltningen om en möjlig utförare av insatser inom ramen för ESF-projektet MIA 
Vidare. Frågan ska lösas inom de kommande veckorna. Diskussion kring vilka individer som 
kan ta del av insatsen då det är lång kö för närvarande men flera deltagare har försvunnit 
från kön genom ett arbete. Är det då rätt målgrupp som står i kön till insatsen case 
management och arbetsträning och eller Aktivitetsplatsen inom ramen för MIA.  
 
AMA- aktiviteter mot arbete 
Kort information om  AMA – aktiviteter mot arbete, se bifogad utvärderingsrapport och 
presentation. Samordningsförbundet vill sprida kunskapen om hur projektet arbetat med 
långtidssjukskrivna i Hässelby-Vällingby och Bromma. Viktigt att kunskapen sprids till andra 
stadsdelar och organisationer. Utvärderingen ska diskuteras vid nästa samverkansmöte.  
 
Finsamteamen på Jobbtorg 
Påminnelse om att använda Finsamteamen. Anmälan av ärenden görs till koordinatorn 
Ulrika Gustafson ulrika.gustafson@stockholm.se  
 
Kommande möten 
Beslut att nästa samverkansgrupp den 3. juni träffas på Aktivitetsplatsen i Liljeholmen, 
Mejerivägen7.   
OBS! Ändrad tid, mötet sker kl. 09:00-11:00 då det ej är möjligt att besöka Aktivitetsplatsen 
på eftermiddagen. Hoppas detta fungerar alla mötesdeltagare!  
Möten därefter som planerat på Samordningsförbundet, Arenavägen 47.  

• Onsdag 3 juni  kl. 14-16 
• Fredag 18 sep  kl. 14-16 
• Fredag 27 nov  kl. 14-16 

Antecknade //Helena Haapala, Samordningsförbundet 

 

mailto:ulrika.gustafson@stockholm.se
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