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1.

Välkommen/Dagordning
Angelica hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning godkändes.

2.

Föregående minnesanteckningar
Vi gick igenom minnesanteckningarna.

3.

Information IPS – läget idag
Fredrik Nygren berättade om hur arbetet idag ser ut. Organisationen har
ändrats och IPS coach har bytt tillhörighet organisatoriskt. Det finns ett
stort behov av stöd från IPS men det är få resurser. Anki Jonsson har
signalerat behovet. Idag arbetar IPS coachen med ca 20 personer
samtidigt. Man utbildar alla inom jobbcentrum i metodiken. Samarbeten
med aktörer har generellt varit mycket bra, men i och med förändringar
har samarbete försvårats med aktörer utanför kommunen.
Svårigheter kan ex belysas kring unga individer. Det kan finnas en
planering för individen som söker aktivitetsersättning, men byter
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individen ersättningsform kan planeringen inte fortsätta. Alla parter ser
utmaningarna kring målgruppen. Det kan resultera i förlängd tid utan
egen försörjning, finansieringsproblem.
Mysamgruppen diskuterar hur en samverkanslösning kan se ut för detta.
Fortsatt arbete får ske genom att göra en ansökan till
samordningsförbundet för medel till individinriktade insatser.

4.

Förstudien egenmakt
Fredrik informerar också om förstudien egenmakt där utbildning inom
tjänstedesign pågår. Man har haft mycket omvärldsbevakning och dialoger.

5.

Handlingsplan
Handlingsplanen uppdateras utifrån diskussionerna på mötet.

6.

Insatskatalogen
Vi påminner varandra om insatskatalogen och Samordningsförbundet
kan komma ut och informera.

7.

Våld i nära relationer
Inom kommunen arbetar man för att strukturera upp information kring
våld i nära relationer. Det ska vara tydligt på hemsidan hur man hittar
information och var man vänder sig vid frågor. Alla arbetar med
”Freda”.

8.

Rapport från respektive organisation
Anna och Stefan berättar om de pågående organisationsförändringarna
inom AF, och mer information kommer löpande. Arbete sker mycket på
distans och den digitaliserade utvecklingen fortsätter.
Åsa berättar att det är belastning inom primärvården på olika plan.
Patientflöden förändras och man lånar ut personal till där det finns
behov.
Inom socialförvaltningen är det ny organisation berättar Maria. Man gör
också en fysisk flytt. Teamarbetet utvecklas och man har samarbete med
vuxenutbildningen.
Per informerar om de insatser som Samordningsförbundet är med och
finansierar, ex Mysam och Trisam. Individinriktade insatser pågår i
Ovanåker, Ockelbo, Hofors.
Anna och Joel informerar om att på Försäkringskassan är det
förändringar på gång i lagar, vilket kommer att påverka bedömningen
vid dag 180 mot normalt förekommande arbete. Inriktningen för
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myndigheten de närmaste tre åren handlar också om att förstärka stöd
till individer som har behov av samordning.
9.

10.

Övrigt

Nästa möte
Kommande möte 28/4 14,15-16,15
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