Kontaktvägar för anställda hos medlemsparterna (2020-03-31)
Arbetsförmedlingen Arlandaregionen
1. Arbetsförmedlingen Direkt: 0771-416 416. De kan svara på många frågor men inte fatta beslut eller dela
känsliga uppgifter där samtycke saknas.
Försäkringskassan - Stockholms Län Norr Sollentuna
Kundcenter för partner: 0771-17 90 00. Kundcenter svarar på frågor om Försäkringskassans alla delar t.ex.
sjukersättning och aktivitetsersättning, liksom samordnad rehabilitering. Har du frågor i ett specifikt
kundärende behövs ett skriftligt samtycke eller att kunden har registrerat Dig hos Försäkringskassan som sitt
ombud.

Kommunernas enhet för ekonomiskt bistånd i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna
Sollentuna kommun
1. Kontaktcenter: 08-579 210 00. Ange förnamn och efternamn på den tjänsteman du söker.
Samtycke kan efterfrågas.
2. Maila till socialnamnden@sollentuna.se och be en viss person kontakta dig per telefon eller
mail. Information om klienter kan inte mailas.
Upplands Väsby kommun
1. Väsby direkt: 08-590 970 00. Ange förnamn och efternamn på den tjänsteman du söker.
Samtycke kan efterfrågas.
2. Maila till vasbydirekt@upplandsvasby.se och be en viss socialsekreterare kontakta dig per
telefon eller mail. Information om klienter kan inte mailas.
Sigtuna kommun
1. Kontaktcenter: 08-591 260 00. Ange förnamn och efternamn på den tjänsteman du söker.
Samtycke kan efterfrågas.
2. Maila till kontaktcenter@sigtuna.se och be en viss socialsekreterare kontakta dig per telefon
eller mail. Information om klienter kan inte mailas.

Psykiatri Nordväst
Sigtuna/Upplands Väsby psykiatriska mottagning
Förfrågan från kommunerna till läkare gör i första hand per brev till mottagningen.
Anton Tamms väg 3 Box 2071 194 02 Upplands Väsby
Telefon: 08-587 330 96, kl. 8.30-16.30
Sollentuna psykiatriska mottagning
Förfrågan från kommunerna till läkare görs i första hand per brev till mottagningen.
Sollentunavägen 84 Box 98 191 22 Sollentuna
Telefon: 08-123 493 00, kl. 8.00-16.30
Psykosmottagningen Sollentuna/Upplands Väsby/Sigtuna
Förfrågan från kommunerna till läkare görs i första hand per brev till mottagningen.
Anton Tamms väg 3 Box 2071 194 02 Upplands Väsby
Telefon: 08-123 440 10, kl. 8.00-16.30
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