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1. Välkommen/Dagordning 

Angelica hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

      Vi gick igenom minnesanteckningarna. 

    

3. Handlingsplan 

Vi kompletterade handlingsplanen och den bifogas minnesanteckningen. 

Bland annat la vi till information om projekt samt om gemensam 

utbildning. 

 

4. InsatskatalogenSamordningsförbundet fortsätter erbjuda information 

till parterna om insatskatalogen. Ta kontakt med Anna-Karin när behov 

finns, ex för apt. Sprid information i nyhetsbrev.  

 

5. Workshop 7 eller 10 maj 

Angelica påminner om kommande workshop 

 

6.  Rapport från respektive organisation 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Anna MK berättar att det är mycket som händer inom 

Arbetsförmedlingen. Detta innebär att samarbeten externt också 

förändras på olika sätt. Förutsättningarna i lednings och styrning och för 

medarbetare blir annorlunda. Positiv utveckling kring arbetslösheten 

spås framåt. 

Peter beskriver att det är en utmaning att få folk till jobb. Man har 

anställt ca 110 personer med försörjningsstöd att jobba ut till 

arbete/studier. Samarbetet med AF upplevs gå lite trögare än tidigare. 

Generellt lugnare kring covid. 

Anna-Karin informerar om att årsredovisningen för 2020 är klar och att 

det finns mer medel att röra sig med 2021 än tidigare beräknat. 

Joel berättar om att antalet korta sjukfall ökat hos Försäkringskassan. 

Det har varit en lagändring kring dag 180 i rehabiliteringskedjan. Man 

arbetar också med ny utredningsmetodik, och har mer inriktning mot 

stöd och samordning för individer. 

Anna-Lena berättar att det både är mycket i den ordinarie verksamheten 

och arbetet med vaccinationerna. Man arbetar med införandet av en 

digital vårdplattform. Ökning sker av psykosocial ohälsa och man 

planerar att starta en till psykosocial enhet till hösten. 

Lennart informerar om den digitalisering som pågår och som ska vara 

klar månadsskifte september oktober. Budgeten är ansträngd. 

 

7. Övrigt 

 

8. Nästa möte 

 

Nästa möte blir den 15 juni kl 11.15-12.00 samt 9 september 14.15-

16.15 

 

 

Angelica Gabrielsson, Processledare 

http://www.finsamgavleborg.se/

