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Minnesanteckning
1.

Angelica hälsade välkommen till mötet

2.

Vi gick igenom dagordning och föregående minnesanteckningar

3.

Slutredovisning Prova vägar vidare
Anders berättade om projektet som nu är avslutat, och att han nu är
anställd som coach. Slutrapporten biläggs minnesanteckningen. Det är
ungefär 50 individer som Anders arbetat med och av dem har 23 gått
vidare inom projektet. Fem individer har fått sjuk- eller
aktivitetsersättning. Fler har kunnat gå till Arbetsförmedlingen. Flera av
personerna har haft försörjningsstöd i tio-tjugo år innan de medverkade i
projektet. Anders lyfter fram att det är viktigt att aktiviteter finns
tillgängliga för alla. Det kan också finnas behov av livsvägledning – ”vad
kan jag, ”vad vill jag”. Fritidsbanken har varit en viktig del i arbetet.
Framgångsfaktorer har varit möjligheter till täta uppföljningar med
anpassningar och stöd av olika slag. Arbetet är resurskrävande men ger
resultat.
Det som behöver utvecklas ytterligare är fler platser att vara på, att prova
sin arbetsförmåga. För att kunna lösa detta är fortsatt samarbete mellan
myndigherna/organisationerna viktigt. Det behövs samarbete mellan
vården, Af, Försäkringskassan och kommunen.
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AME har mycket att tillgå och vi i Mysamgruppen behöver få kunskap om
det för att kunna se vad vi ska bygga vidare kring
4.

Vi arbetade med handlingsplanen tillsammans.

5.

Rapport från respektive organisation – punkten hoppades över. Följande
mailades in:
Just nu påverkas Vuxenpsykiatrin och regionen och hälso- och sjukvård,
precis som resten av världen, kraftigt av den pågående coronapandemin.
Vi gör och har gjort stora omställningar, eskalering, reeskalering samt
omfördelning av arbetsuppgifter för att bemanna de prioriterade områden
som Vuxenpsykiatrin tagit fram. Vi står nu inför den stora utmaningen att
fortsatt hantera den pågående pandemin och en eventuell tredje våg
samtidigt (där vi iså fall behöver eskalera personal till somatiska
slutenvården) som det stora behov av rehabilitering och hantering av
uppskjuten vård som pandemin medfört måste adresseras.
Arbetsförmedlingen genomgår en reformering som bl a kommer att
innebära att Af’s roll i arbetsmarknadspolitiken kommer att bli att bedöma,
besluta, kontrollera och följa upp insatser som levereras av fristående aktörer.
Man jobbar med att förbättra digitala kanaler och system för att en större del
av våra kunder ska kunna ta del av våra tjänster utifrån sina egna
förutsättningar. Ökad service genom digitala kanaler ,kontakter via distans
och leverans från fristående aktörer kommer att skapa utrymme för att kunna
ge fördjupat stöd åt sökande med behov av det. Lokalt håller
Arbetsförmedlingen på att anpassa arbetssätt och organisation utifrån nya
leveransområden där området Rehabilitera kommer att angränsa mest till våra
samarbetsformer. Vi har en stor utmaning i att tillhandahålla insatser för
målgruppen funktionsnedsatta och språksvaga, pandemisituationen har gjort
det betydligt svårare att få till arbetsträningsplatser. Den egna personalen
jobbar till allra största delen på distans och beräknas göra det minst t o m
halvårsskiftet.

6.

Kommande möten: 6 maj 10-12
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