Minnesanteckningar för styrgruppsmöte 170320
Närvarande: Marika, Kajal, Geli, Malin
Genomgång av föregående minnesanteckningar:
Konstaterar att det kvarstår från föregående möte att: Malin ska förankra med Ola Axelsson
ang medverkan av specialist vid avstämningsmöten, samt att Malin och Marika ska förankra
med resp ledningsgrupp och medverkan i en referensgrupp som ska träffas 2 gång/halvår.
Projektdagbok:
Kajal går igenom vad som har hänt sen årsskiftet.
Projektet har inte varit hos i Tierp och Gimo än. Anna- Karin har försökt att få till en tid men
det har inte gett något resultat. Vi kommer överens om att Malin tar kontakt med
sektionscheferna för säkerställa att projektet får komma och presentera sig.
Kajal beskriver positiva erfarenheter av att delta Vägvalsforum och i träffar med
Arbetsförmedlingen där man har känt en förändring i attityder från dem som deltar.
Vad händer närmast i tid:
Kajal tar kontakt med föreläsare och projektet bjuder in deltagare.
Projektet planerar workshops för hela länet 2 gång/halvår.
Malin lyfter frågan ang behovet av att bjuda in rehabkordinatorer från vårdcentralerna.
Mötet konstaterar att detta är ett behov som rör flera från både Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan. Vi kommer överens om att Marika och Kajal pratar vidare om hur det ska
organiseras.
Geli lyfter att det finns en handbok för rehabkordinatorer som hon rekommenderar. Finns på
nätet.
Malin lyfter behovet av att utbilda Arbetsförmedlare i hur man förklarar syftet i en begäran
om gemensam kartläggning.
Ekonomi:
Mötet konstaterar att det behöver förtydligas hur mycket medel som har förbrukats. Marika
tar på sig att sammanställa detta tills nästa möte.
Utvärdering:
Marika tar på sig att titta på ett förslag för utvärdering och presenterar detta vid nästa möte.
Nästa möte: 11/5 kl 9.00-10.00. på Arbetsförmedlingen

Dagordning styrgruppsmöte Projekt Kunskapsstöd 170320

1.
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Presentation av projektdagbok och vad som hänt hittills. (Kajal)
Vad händer närmast i tid?
Ekonomi
Nästa möte
Övriga frågor

Välkomna!
Marika

