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1.

Välkommen/Dagordning
Angelica Gabrielsson hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning
godkändes.

2.

Föregående minnesanteckningar
Vi gick igenom dessa, det var inget att ändra.

3.

Handlingsplan uppdatering
Vi arbetade med uppdatering av handlingsplanen och den skickas ut
igen som en del av mötesanteckningarna.
Vi reflekterade i flera olika delar. Uppmärksammade bla att det är
viktigt med rätt kodning hos Arbetsförmedlingen. Genrellt är
gruppinsatser inte möjligt att genomföra under Corona. Nordanstig är en
liten kommun och därmed är det en liten verktygslåda vi har att arbeta
med. Men man nyttjar sociala företag där det finns en del
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upphandlingar. Men det är svårt att få ut individer i insatser, praktik. Vi
tar gärna in tips och ideer från andra för hur man kan arbeta för att lösa
detta.
Det finns alltså behov av stöd där de egna verksamheterna inte räcker
till.
4.

Insatskatalogen
Inget särskilt att lägga in i insatskatalogen just nu.

5.

Länsgemensam utbildningsinsats
Anna-Karin berättar om att Samordningsförbundet arbetar med ett
uppdrag att undersöka möjligheter till utbildning kring att bedöma
arbetsförmåga. Detta är ett önskemål och samarbete med länets AMEchefer. Mer information kommer längre fram.

6.

Rapport från respektive organisation
Bente berättar om att man arbetar på men att det förstås är svårigheter
när man inte kan träffa individer som vanligt. Arbetsförmedlingens
förändring påverkar verksamheten och man har svårt att se hur
framtiden kommer att se ut, viktigt med omvärldsbevakning. Bente
berättar också om den förändring som sker inom den sociala omsorgen
där det ska bli tre enheter från och med september.
Joel berättar om att inflödet till längre sjukfall är stabilt men att inflöde
till nya korta sjukfall fortfarande är högt. Personalen på
Försäkringskassan fortsätter att arbeta hemifrån. Den 15 mars kom en
lagändring kring dag 180 i rehabiliteringskedjan där det blir lite lättare
att skjuta fram bedömningen kring normalt förekommande arbete till
dag 365. Detta gäller alltså individer som har en anställning och som är
sjukskrivna. Försäkringskassan utvecklar utredningskompetensen och
utredningsuppdraget hos medarbetarna, man kommer ta mer hänsyn till
annan information än enbart läkarintyg när beslut ska fattas. Det
kommer också att vara mer fokus på samordning kring individers
sjukskrivning.
Anna-Karin berättar att årsredovisningen är klar och att det finns en del
medel kvar att nyttja 2021, ex till utbildningsinsatser. Man tittar också
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på hur finanseringen av Trisam ska se ut 2022, hur kan man fördela
medel till att också arbeta med att utveckla individinriktade insatser.
Susanne berättar att pandemin påverkar den dagliga verksamheten.
Individer behöver en social del som man inte erbjuds nu. Frågan är hur
det kommer se ut i framtiden när alla är vaccinerade. Det behövs fler
mindre enheter och lokaler och denna fråga har nyligen lyfts. De flesta
verksamheter är stängda tom 28 augusti, men man gör en del hembesök.
Anna FS hänvisar till Joels beskrivning och kompletterar med att det
också är ett högt tryck inom smittbärarpenningen. Försäkringskassan
arbetar nationellt med att omfördela resurser att hantera ersättningar pga
pandemin. Anna understryker fokus som sker på att ge stöd till individer
och erbjuda samordning. Detta kräver också ytterligare kompetens hos
försäkringsutredarna.
7.

Övrigt

8.

Kommande möte
Extra möte den 10 juni kl 14,30-15.30. Fokus individinriktade insatser.
Ordinarie möte 16 september kl 09,45-11.45. Här vill vi få information
från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan kring vad som är
aktuellt.
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