Minnesanteckning

Angelica Gabrielsson, Processledare

Sammanträde med Mysam Ockelbo
Datum:

10 september 2021

Tidpunkt:

09.45-11.45

Plats:

Teamsmöte

Närvarande: Anna-Lena Bergman,
Per Lundgren, Mikaela Forsberg,
Sofia Lindstrand, Joel Jansson,

Christer Stockhaus, Anna
Magnusson-Kroon

1.

Angelica hälsade välkommen till mötet

2.

Vi gick igenom föregående minnesanteckningar

3.

Nuläge ett hållbart arbetsliv
Vi gick igenom nuläget i projektet. Deltagare finns i projektet, men lite för få jämfört med vad man
kalkylerar med. Några har fallit ur pga man inte har förmåga att ta sig till projektet, det kan också
bero på missbruk. Diskussion kring om målgruppen ”psykisk ohälsa” är för snäv. Men det går inte
att ändra målgruppen nu utan det får bli en erfarenhet att ta med sig från projektet. Det pågår
följeforskning för målgruppen. I förlängningen kanske SE liknande insats fungerar bättre – man kan
nå en större målgrupp då.
Joel tar med sig information och kommer att informera om projektet på försäkringsträff för
handläggarna.
Man har sett i projektet att det saknas sysselsättningsplatser ”utan krav”. Anna lyfter fram Fontänhus
som ett exempel som skulle kunna vara bra, och här arbetar Sandviken på en projektansökan. Kanske
Ockelbo skulle kunna ha ett annex? En idé väcktes. De platser som finns för sysselsättning i
kommunen vänder sig inte till målgruppen som finns inom Ett hållbart arbetsliv. Anna-Lena och
Mikaela kommer att träffas för att prata om behov av platser.

4.

Insatskatalogen
Hur sprider vi information om insatskatalogen så att även medborgare kan använda den, liksom
medarbetare? Sofia pratar med webtjänstansvarig på kommunen om möjligheter att lägga upp
information på kommunens sida.

5.

Information kring utvecklingsarbetet Nästa steg – individinriktade insatser
Samordningsförbund Gävleborg
Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle
Telefon: 072-724 68 56 | Org.nr. 222000-3137
www.finsamgavleborg.se
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Angelica informerar kort om arbetsgruppens arbete. Här pågår just nu arbete med
målgruppsformulering och metoder som ska anpassas så att det går att göra ansökningar från varje
kommun i länet. Ockelbos erfarenheter tas tillvara i arbetsgruppens arbete.
6.

Bedöma arbetsförmåga – information om ansökan Finsammedel
Per berättar kort om att det kommer bli utbildning till våren för medarbetare främst kopplade till
arbetsmarknadsenheter i kommunen.

7.

Handlingsplanen
Vi tittar på handlingsplanen och uppdaterar den.

8.

Indikatorer – uppföljning
Det är dags för den årliga uppföljningen kring samverkan och gruppen ombeds fylla i enkäten på
länken:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=glIB86wd4kOy837TcHslIi0FcHKwiBEuiI43YyQG1tUOElXTDFaWkNNQkJRNkIxVkFMVVRBNU9TUS4u

9.

10.

Rapport från respektive part
Joel och Christer berättar om att man arbetar för att bredda handläggarnas kompetens till att kunna
arbeta med samordning av rehabinsatser.
Anna-Lena berättar om att boendestöd och IFO ska utveckla samarbete.
Sofia informerar också om att det just nu är lågt inflöde till försörjningsstöd.
Mikaela berättar att omorganisering pågår, och man inväntar att se hur chefsbehovet kommer se ut.
Anna berättar om att reformeringen fortsätter. Tjänsterna för arbetslivsinriktad rehabilitering
utvecklas och kommer successivt bli nya.
Per informerar om att det arbetas på budget och planering för 2022, där Trisam och utveckling av
nästa steg individinriktade insatser är stora delar.
Övrigt
Information om möjlighet att lyssna på föreläsning från Mindset.
Diskussion om läkarintyg, att region Gävleborg inte vill skriva läkarintyg på Försäkringskassans
blankett för individer som har försörjningsstöd. Detta kan blir svårigheter i projektet. Vi lyfter detta
nästa gång på Mysam igen ifall behov finns av det. Joel tar med det kommunala perspektivet i den så
kallade försäkringsmedicinska kommitten som Försäkringskassan medverkar i.
Nästa Mysammöte 2021 – förslag 8 december 08.00-10.00
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