INBJUDAN till avslutskonferens

Trisam 2.0
Välkommen att ta del av erfarenheter från utvecklingsarbetet inom ramen för Trisam 2.0.
Presentatörer är de som erhållit samverkanmedel från Samordningsförbund Gävleborg för att
bedriva utvecklingsarbete.
Vi kommer få lyssna till!
- Vilka erfarenheter har vi fått!
- Vad har åstadkommits!
- Vad har utvecklats!
Det kommer att finnas tid för att ställa frågor i slutet av förmiddagen.
Konferensen sänds via Teams.
Länk för anslutning till konferensen: Klicka här för att ansluta till mötet
Gå gärna in redan nu och inspireras av parternas arbete på Aktuellt (finsamgavleborg.se) där
kan ni ta del av respektive parts kvartalsrapporter.
Program – tiderna är riktlinjer
8:00 Inledning
8:15 Hofors - ?
8:30 Sandviken – Maria Hagström och Annika Ivarsson
8:45 Arbetsförmedlingen – Anna Magnusson Kroon
9:00 Paus 15 min
9:15 Ockelbo – Sofia Lindstrand och Cajsa Hansson
9:30 Gävle - ?
9:45 Region Gävleborg – Helene Breed och Camilla Andersson
10: Ovanåker – Ingrid Rova Grevstig
10:15 Bollnäs – Berit Enberg Stobby
10:30 Paus 10 min
10:40 Försäkringskassan – Annika Linzie och Helene Tyrén
10:55 Söderhamn – Hanna Zettersten
11:10 Hudiksvall – Helena Hägg och Katarina Ström Frisergård
11:25 Gemensam reflektion med möjlighet att ställa frågor till varandra
11:50 Vad händer nu!

Tid och plats:

kl 8-12 den 10 december 2021, via Teams
Se till att ni har testat tekniken innan konferensen startar, vi kommer inte att ha
möjlighet att hjälpa till med tekniken när konferensen har startat.

Anmälan

Ingen anmälan, ni ansluter via den digital länk som finns i inbjudan.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till politiker och all personal hos Samordningsförbund
Gävleborgs medlemmar som arbetar med samverkan.

Kostnad

Kostnadsfritt

Uppkoppling

Om ni skulle ha svårigheter med Teams finns det olika sätt att hantera de
brandväggar som finns hos vissa myndigheter.
1. Gå in genom webbläsaren direkt genom att klicka på rutan i mitten
Fortsätt i den här webbläsaren. Då behöver du inte ladda hem någon
app/mjukvara.
2. Gå in med smartphone eller padda.
3. Använd privat dator, privat telefon eller padda.
Vi kommer att vara på plats senast en kvart före ifall ni vill testa tekniken.
Känner du dig osäker vad gäller tekniken, hör av dig i förväg så guidar vi gärna.
När konferensen har börjat kan vi inte hjälpa dig.

Information:

För frågor kontakta:
- Helene Tyrén, tfn: 072-724 68 56
helene.tyren@forsakringskassan.se
- Anna-Karin Hainsworth, tfn: 070-084 04 00
anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se

