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1.

Välkommen/Dagordning
Angelica hälsade samtliga välkomna till extra mötet med Mysam

2.

Föregående minnesanteckningar
Vi gick igenom minnesanteckningarna.

3.

Nästa steg individinriktade insatser – hur gå vidare
Vi pratade om IPS som uppfattas som en bra metod med goda resultat.
Tyvärr har inte kommunen finansiell möjlighet att driva allt på egen
hand och det uppfattas som problematiskt när IPS går ut på att följa
individen hela vägen till arbete.
Unga ses som en särskilt viktig målgrupp att arbeta med. Här finns
många olika hinder att arbeta med, många inom den sociala sidan.
Arbetsförmedlingen beskriver att de arbetar med unga på lite olika sätt
beroende på vilken försörjning som finns. Har personen
aktivitetsersättning så finns större möjligheter att vara aktiv med
individen.
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Anna hämtar information om hur många som är inskrivna med förhinder
och är funktionshinderkodad så att vi får en koll om storleken på
målgruppen.
Det uppfattas inte som att man behöver göra någon intern kartläggning
inom kommunen utan där har man koll på vad som finns tillgängligt.
Kommer vi att arbeta med detta är det viktigt att regionen är med i
utvecklingen.
4.

Insatskatalogen
Vi lyfter upp att insatskatalogen är ett bra verktyg att arbeta med när det
gäller olika insatser. Viktigt att få det känt hos medarbetare så att de
också i sin tur kan sprida informationen till privatpersoner.

5.

Övrigt

6.

Nästa möte
16 september kl 14.15-16.15
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