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Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Hälso- o sjukvården 
Stockholms stad

Arbetssökande/kund
Försäkrad
Patient
Klient/brukare/aspirant









Anmälningsblankett och två samtycken: samordningstockholm.se

Skickas till: 

Arbetsmarknadsförvaltningen, Jobbtorg City, Ulrika Gustafson, 

Heliosgatan 26, 120 78 Stockholm

https://samordningstockholm.se/wp-

content/uploads/2020/10/F%C3%B6rs%C3%A4ttsblad-o-anm-

blankett-201008_1.pdf

https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2020/10/F%C3%B6rs%C3%A4ttsblad-o-anm-blankett-201008_1.pdf


Personen måste vara sjukskriven

Personen måste ha kontakt med jobbtorg

Personen måste ha försörjningsstöd

Personen måste ha kontakt med minst två myndigheter



mailto:ulrika.gustafson@stockholm.se




Mål

Det långsiktiga målet är egen försörjning genom arbete eller 

studier. 

Målet för deltagandet på Aktivitetsplatsen är att personerna ska 

kunna ta nästa steg som kan vara:

• Arbetsförmedlingens utbud av insatser

• Det förstärkta samarbetet mellan Af och FK

• Jobbtorg Stockholms utbud av insatser



Förberedelser inför anmälan till Aktivitetsplatsen

• Använd checklistan på samordningsförbundets hemsida

https://samordningstockholm.se/news/aktivitetsplatsen/

• Genomför möten för att personens eventuella behov av 

parallella insatser tillgodoses. T.ex boendestöd, medicinsk 

rehabilitering, samtalsstöd, KBT, boende. 

o FINSAM-team

o Gemensam Kartläggning  (GK)

o Samordnad individuell plan  (SIP)

https://samordningstockholm.se/news/aktivitetsplatsen/


Checklistan - för samsyn

• Långsiktigt mål - arbete eller studier.     

• Kortsiktigt mål - ökad aktivitetsnivå för att ta del av och tillgodogöra sig insatser i ordinarie verksamheter.  

• Motivation och uttalad egen vilja att delta i aktiviteter hos Aktivitetsplatsen.

• Om tidigare deltagande hos Jobbtorg eller Förstärkt samverkan Af/ FK: Lämnad bedömning om behov av 
förbättrad funktionsnivå eller annan rehabilitering/behandling är uppnådd, genomförd eller pågående. 

• Vid behov: 
o Personen har deltagit i eller har en inplanerad medicinsk behandling/rehabilitering.
o Personen har eller planeras få stöd för att klara sin dagliga livsföring t ex boendestöd. 
o Det finns en pågående eller inplanerad insats för att personen fysiskt ska kunna ta sig till aktiviteter på olika 

platser. 
o Det finns en pågående behandling / kontinuerlig kontakt för att personen ska kunna avhålla sig från 

missbruk?



Samarbetsprocess

• Anmäl via mejl till siri.persson@extern.stockholm.se

• Introduktionsmöten med anmälare och deltagare. Syftet är 

att klargöra om Aktivitetsplatsen motsvarar deltagarens mål 

och behov.

• Uppföljningsmöten med deltagare och anmälare för 

återkoppling / uppföljning av mål, delmål och parallella 

insatser. 

• Avslutsmöte med deltagare och anmälare.

mailto:siri.persson@extern.stockholm.se


Utmana kropp och knopp
Hälsoförbättring

Beteendeförändring
Lust och glädje
Socialt samspel

Livsstil och hälsa

Mindfulness
Yoga
Promenader
Träning
Sång



Träna koncentration
Nyinlärning

Få konkreta resultat
Lust och stolthet 
Socialt samspel

Skapa med händerna

Måla
Sy, sticka och virka
Luffarslöjd
Tälja



Kunskap
Vidgade vyer

Vägar till målet
Lust och möjligheter

Socialt samspel
Samhällsinformation

Vägledning
Orientering mot arbete och 
studier
Studiebesök och utflykter



Delaktighet
Empowerment

Insikt och motivation Dialog

Reflektion 

Diskussion



Välkommen att ta kontakt!

• Hemsida

https://samordningstockholm.se/news/aktivitetsplatsen/

• Email:

siri.persson@extern.stockholm.se

https://samordningstockholm.se/news/aktivitetsplatsen/
mailto:siri.persson@extern.stockholm.se


Kommande webbinarier:
12/11 kl: 15-16:30

”Arbetets värde - en konkret väg till återhämtning” - om IPS

Anmälan: https://www.studieframjandet.se/vastra-gotalands-lan/gustav-

arrangemang/kalenderhandelser/2020/november/arbetets-varde---en-konkret-

vag-till-aterhamtning/

17/11 kl: 8:30-10:00

ESF-projekten: Rätt stöd för mig! och MIA Vidare

Anmälan: på Samordningsförbundets hemsida 

samordningstockholm.se/

https://www.studieframjandet.se/vastra-gotalands-lan/gustav-arrangemang/kalenderhandelser/2020/november/arbetets-varde---en-konkret-vag-till-aterhamtning/


Tack för idag!


