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Minnesanteckning: 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet. Vi gick igenom dagordningen och 

föregående minnesanteckningar. 

 

2. Finsamprojekt  - ett hållbart arbetsliv. Arbetet löper på bra, flera individer 

har skrivits in i projektet. Sus-behörigheter är på gång. Coacher är Bengt 

Erik Johansson, Lisa Arvsten.  

 

För att få en bra uppdatering till nästa möte så bjuds Lisa Arvsten in 

att presentera. Vi kan då få information om inskrivna, vilka vägar de 

kommer in till projektet, hur många som kommer via Trisam och 

vilka som går in på annat sätt. Vi ser gärna en beskrivning kring hur 

arbete ser ut internt/externt. Går det bra med rekryteringar till 
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projektet? Har man redan nu fått en känsla av var individen ”är på 

väg”? Ex till studier, arbetsträning, sociala, motiverande insatser? 

Vilka behov har individerna? Vilka behov ska vi börja rigga för 

efteråt? Vilka svårigheter har identifierats? ”Vad sliter ni med i 

projektet”? 

 

3. Trisam. Presentation av processledare, resultat 2021 och mål 2022. 

Vi gick igenom rapporteringsverktyget. Det finns ett behov av att 

arbeta på bra sätt för att förbereda ärenden så möten blir effektiva. 

Även viktigt att hålla i efteråt så att det som planerats kommer att 

ske. Elin berättar om det interna arbete som sker. Man har dialog 

med handläggare som kan ha ärenden och Trisamhandläggare. Ett 

arbetssätt utvecklas. Helene B berättar om det stöd som kan erbjudas 

till teamet för att utveckla teamarbetet och handleda medarbetarna. 

Helene kontaktar teamet för detta. Anna M-K berättar om ny 

medarbetare till Trisam från AF – Malin Törnström. 

 

4. Insatskatalogen. Projektet ska läggas in i insatskatalogen, Per ber 

Lina maila Peter om detta. 

 

5. Handlingsplan. Det är en ny mall för 2022. Angelica för över 

relevanta delar till den nya mallen och vi tittar vidare på detta vid 

kommande möte. 

 

6. Övrigt 

 

 

Angelica Gabrielsson 

Sammankallande 

http://www.finsamgavleborg.se/

	Minnesanteckning:
	1. Angelica hälsade välkommen till mötet. Vi gick igenom dagordningen och föregående minnesanteckningar.

