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Minnesanteckning 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet – extra mysammöte 

 

2. Vi gick igenom dagordning och föregående minnesanteckningar 

 

3. Återkoppling workshopar och nästa steg utveckling av 

individinriktade insatser 

Generellt var upplevelsen positiv från workshoparna och det var roligt att 

ta del av projekten runt om i länet. Vi har en vilja till att göra en gemensam 

insats med stöd från Samordningsförbundet.  

 

Kristina lyfter fram att vi måste beakta andra projekt och arbeten som är på 

gång så att det inte blir krockar mellan insatser. Bland annat söks pengar 

från Regionens sociala investeringsfond för utveckling av Fritidsbanken 

och Anders Lustighs arbete.  

 

Ewa Marianne berättar att AME har 193 inskrivna och att 132 extratjänster 

fasas successivt ut till 30 juni 2022. Dessutom finns bl.a. ett 40-tal skapade 

anställningar (ytterligare personer anställs under hösten) och 20 

arbetsträningar från Arbetsförmedlingen. Den 16 augusti kommer de sista 

20 anvisningarna från Arbetsförmedlingen till kommunen. AME har 

anställt omkring 70 unga till statliga sommarjobb samt ett antal 

arbetsledare som arbetar med ungdomarna. Under hösten kommer 

ungdomar att anställas under 4 månader i den statliga satsningen 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Ungdomsjobb 2021. Omkring 100 ungdomar omfattas av det Kommunala 

aktivitetsansvaret.  

  

Landshövdingen har initierat till att länet skall gå in med en ansökan till 

Asyl-Migrations- och Integrationsfonden ( AMIF) inom ramen för 

kommande programperiod. Kommunalråden i samtliga kommuner har  

lämnat muntlig avsiktsförklaring. Arbetet med detta har påbörjats och 

ansökan kommer att lämnas in i oktober. Detta är ett pärlbandsprojekt till 

pågående projekt Integration 2.0 inom ramen för AMIF med fokus på 

samverkan för gruppen utrikesfödda.  

 

Reacht-EU är en programutlysning som riktar sig till personer som ej har 

aktiv insats via Arbetsförmedlingen och pågående pandemi har påverkat 

möjligheterna till arbete negativt. Region Gävleborg och länets kommuner 

har gjort en kartläggning kring målgruppen ungdomar och mer information 

väntas av ESF-rådet i augusti månad. Avsikten är att länet lämnar in en 

ansökan för målgruppen ungdomar.   

 

   

AME och flyktingverksamheten kommer att ser över organisation och man 

väntar på att arbetsmarknadsdepartement ska skicka information angående 

kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken. Men skanning för behov av 

placeringar påbörjas och fortsätter under hösten. I allt detta är det viktigt 

att personalen utbildas. 

 

Anna-Karin berättar kort om Arbetsförmedlingens och Försäkringskassans 

viljeförklaring kring att samverka med Samordningsförbund. Här fortsätter 

Arbetsförmedlingen interna diskussioner för att se hur det kan se ut i 

praktiken. Viktigt att tänka på att när vi gör insatser så ska vi inte agera på 

något sätt i närheten av Arbetsförmedlingens uppdrag. 

 

Bra exempel – Titta på Omstart! Där är målet att man skrivs in på AF efter 

insats.  

Utredande delar kan vara bra. 

Vi kan arbeta med personer som står som förhindrade till att söka jobb på 

AF. 

 

LiseLotte lyfter också fram att det finns individer som har haft arbetsgivare 

som har behov av stöd. Personer som är sjukskrivna länge och som bedöms 

ha en förmåga men det finns ändå inte i praktiken utrymme att ta tillvara 

förmågan. 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Reflektionerna fortsätter i gruppen och man tycker att Trisam kan vara ett 

avstamp för insatserna. Man behöver också hitta vägar för de som kan och 

vill komma vidare från daglig verksamhet. Det är idag komplexa 

situationer kring de som kommer till daglig verksamhet och det kan vara 

svårt att hitta bra sysselsättning. Viktigt att ha bra internt samarbete. Det är 

också viktigt att vi känner till de insatser som finns och kopplat till detta är 

samverkan viktig. En stor fråga är hur vi ska samarbeta med 

Arbetsförmedlingen fortsättningsvis. 

 

Mysamgruppen kommer att följa den länsövergripande arbetsgruppens 

arbete, där Ewa Marianne är representant. Maila frågor och tankar till Ewa 

Marianne så tar hon med dessa till arbetsgruppen. 

 

4. Övrigt 

Kristina berättar om att det börjat en ny socialchef på kommunen. Man har 

startat ett utvecklingsarbete internt. Vi får mer information om detta 

löpande på våra möten och tänker att vi kan se kopplingarna till Mysams 

arbete. 

 

5. Kommande möten: 23 september 14.15-16.15 

 

 

Angelica Gabrielsson, Processledare 
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