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Minnesanteckning 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet 

 

2. Vi gick igenom dagordning och föregående minnesanteckningar 

 

3. Uppdatering handlingsplanen 

 

Vi diskuterade olika aspekter av utvecklingen som pågår med koppling till 

Arbetsförmedlingen, samt hur man tar tillvara arbetet efter projektet Prova 

vägar vidare, i de delar där implementering inte är klar. 

Frågor vi ställer oss: 

AME-Trisam: Hur ser kopplingen ut idag? 

Kan AF delta i Trisam? 

Hur fortsätta utveckla delar kring individer och generell livskompetens? 

Här saknas konkreta insatser i ordniarie verksamhet.  

Omsorgen står ytterligare ett steg från arbete, och svårt att hitta hur allt ska 

haka i varandra. Ibland kan det vara svårt komma vidare till ame/af.  

Det behövs mer arbetsplatser att träna på. 

Vi behöver coachande insatser. 

 

Ett konkret och bra exempel lyftes fram: Det är individer från AME som 

hjälper till med vaccinationerna. Jättebra!!. 

  

http://www.finsamgavleborg.se/
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4. Information från AME 

Åsa informerar om AME och bildspelet bifogas här: 

MYSAM 2021 05 

06.ppt
 

 

Bollnäs ansöker inte om att vara kompletterande aktör. 

 

5. Insatskatalogen 

Vi pratar om hur insatser mot våld synliggörs i insatskatalogen. Anna-

Karin berättar om att hon mailat ut information om insatskatalogen, som 

kan spridas till medarbetare. Försäkringskassan har tagit upp 

insatskatalogen på APT. 

 

6. Rapport från respektive organisation  

Anna berättar om reformeringsarbetet som fortskrider på 

Arbetsförmedlingen. Upphandlingar av kompletterande aktörer, 

digitalisering. Man arbetar på distans även fortsättningsvis och har inte 

fysiska möten.  

Anna-Karin berättar att SFG är klar med årsredovisningen. Det finns lite 

mer medel 2021 än vad man räknat med. Arbete pågår kring att förbereda 

för finansering av Trisam 2022. 

Katrin berättar att det är högt inflöde till mottagningen och man 

coronaanpassar terapigrupper. Många videobesök. 

Ann-Helene berättar om att personal och brukare nu är vaccinerade och det 

känns bra. Vill komma mot ett normalläge efter sommaren. 

Åsa berättar att corona har påverkat i arbetslagen. Nu pågår en 

sommarjobbssatsning. Man riggar för verksamheter som startar i sommar. 

Tina berättar att verksamheten rullar på men det är 

organisationsförändringar. Rekryteringar pågår. Digitaliseringsarbetet 

fortsätter. 

Karin säger att medarbetare är lite slitna efter ett jobbigt år, man arbetar i 

högt tempo. Börjar se lite ljus i tunneln nu. Distansarbete pågår till 15 

september.  

Kicki beskriver att man lärt sig mycket under pandemiåret, men ser fram 

emot en återgång till mer normala förhållanden. Interna 

organisationsförändringar pågår. 

Joel berättar kort om den verksamhetsplan som finns som sträcker sig tre 

år framåt. Riktningen är mer stöd till individen och mer samordning av 

insatser.  

Lotta informerar om att det är arbete som pågår kring utvecklingen av 

digitala vårdmöten. Man är mitt i vaccinationsarbetet och många känner 

sig slitna. 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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7. Kommande möten: workshopar 7 och 10 maj, valbart. 18 juni 08.15-09.30. 

23 september 14.15-16.15 

 

 

Angelica Gabrielsson, Processledare 
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