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1. Välkommen/Dagordning 

Angelica Gabrielsson hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning 

godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Vi gick igenom föregående minnesanteckningar.   

 

3. Hållbart arbetsliv  

Vi får information nuläget i projektet. Uppdatering sker också 

kontinuerligt genom nyhetsbrev. 

 

15 individer per år ska tas in, totalt 45 individer. 7 stycken deltagare 

finns idag och ytterligare 3-4 är på väg in. Strävar efter att kunna ta 
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emot och inte behöva vänta ex över sommaren för att få starta. Stefan 

delar med sig av en solskenshistoria där en individ som varit från arbete 

i sex år nu är på väg att nå arbete 4-5 dagar per vecka. Det känns bra i 

projektet. 

 

Utmaningar kopplat till projektet:  

Om man skrivs in på AF när det finns en förmåga så kan man hamna 

hos kompletterande aktör men det är ju inte önskvärt kopplat till 

projektet. Detta understryks av Sofia som också ser att det kan bli 

svårigheter med ersättning för individerna. 

Ytterligare frågeställningar handlar om hur man ska kunna stödja 

arbetsgivare, hur vi kan hitta varandra i de förändrade förutsättningar 

som finns. 

Strategisk frågeställning: Hur kan vi använda projektet för att belysa 

svårigheter och utmaningar? Går det att göra en personbeskrivning av en 

individs process kopplat till Arbetsförmedlingens förutsättningar? 

 

Anna MK: AF gör en rutinbeskrivning som kan användas kopplat till 

projekten. Hur arbetar vi när det är dags för insatser? Hur ser vi till att 

rutinerna fungerar? Hur ser uppföljningen ut kopplat till Trisam? 

Stefan och Sara: Uppdaterar processbeskrivningen för projektet. Denna 

ska också förankras i Trisam.  Hur ska resultaten implementeras? 

Projektet ska tas upp till nämnd för information. 

 

4.  Handlingsplan 

 

Handlingsplanen uppdateras utifrån läge i projektet bla. 

 

5. Insatskatalogen 

Anna-Karin har skickat ut information om insatskatalogen som man kan 

sprida till medarbetare, politiker och deltagare. 

 

6. Övrigt 

 

Arbetsförmedlingen har koppling till projekten. 

 

Elektronisk legitimering i möten, utveckling pågår på olika sätt. Fortsatt 

utredning kring hur det ska gå till sker hos AF och Försäkringskassan.  

  

7. Laget runt - avslutning 
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Åsa är ny i gruppen och har lyssnat och deltagit. Reflekterar kring att få 

hjälp med arbetsförmågebedömningar kan vara bra kopplat till de individer 

som finns inom bistånd/omsorg. 

Anna upplever att mötet var bra och att det är svåra diskussioner som vi kan 

lyfta tillsammans pga de förändringar som sker med nya förutsättningar hos 

bla Arbetsförmedlingen. Distansarbetet fortsätter till september för 

medarbetarna. Trisamteamen upplevs fungera bra. 

Stefan uppfattar gruppens diskussioner som bra. Individen är i centrum och 

det är bra att kunna vara konstruktiv i dialogerna. Vi har högt i tak. 

Anna-Karin instämmer, bra att kunna lyfta saker.  

Joel uppfattar att mötet varit bra. Viktigt att uppmärksamma praktiska 

luckor i utförande av aktiviteter. 

Sofia upplever att det kom med bra saker kopplat till projektet. 

Sara upplever mötet som bra. Det blir frustration när vi stöter på problem, 

ex tekniken som är svår. Teknik borde underlätta istället för att försvåra. Bra 

diskussioner överlag som klargör var vi är. 

Katrin uppfattar att det varit bra diskussioner och ser koppling till Trisam. 

Påminner om Skypefika. 

 

 

8. MYSAM möten för 2021 

 

Kommande möte blir den 10 september 09,45-11,45 

 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 
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