Minnesanteckning

Angelica Gabrielsson, Processledare

Sammanträde med Mysam Söderhamn
Datum:

24 november 2021

Tidpunkt:

13.00-15.00

Plats:

Teamsmöte

Namn

Roll

Anna-Karin Hainsworth
Ann-Catrine Norling
Susanna Edling
Linnea Lindström
Helena Larsson
Karin Larsson

Förbundschef
Enhetschef
Enhetschef KAA, rektor
Enhetschef IFO
Enhetschef AME
Enhetschef

Angelica Gabrielsson

Processledare

Organisation
Samordningsförbund
Gävleborg
Söderhamns kommun
Söderhamns kommun
Söderhamns kommun
Söderhamns kommun
Försäkringskassan
Samordningsförbund
Gävleborg

1.

Angelica hälsade välkommen till mötet

2.

Vi gick igenom dagordningen och föregående minnesanteckningar.
När det gäller insatskatalogen så stämmer Linnea av hur publicering av insatskatalogen kan se ut på
kommunens hemsida. När det gäller utbildningen bedöma arbetsförmåga så har tre medarbetare nu
gått utbildningen. Utbildningen uppfattas som bra och användbar och materialet kan tänkas användas
bredare i verksamheterna.

3.

Avstämning ansökan om Finsaminsats
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Linnea berättade om ansökan som nu är inlämnad och ska behandlas i styrelsen på fredag.
Projektledare kommer att vara Anne Karlsson.
Man har redan påbörjat lite kartläggning av individer för att prova metoden. Arbetsträningsmiljö
finns till viss del, men måste utvecklas. Man vill få tillgång till Fritidsbanken som inte startat ännu,
nu finns Redo att tillgå.
Många av individerna kommer redan att ha varit lyfta i Trisam, Hanna har koll på detta.
När det gäller uppföljning och SUS så kommer man ta stöd av administratör på
arbetsmarknadsenheten för det arbetet.
Det är viktigt att parterna informerar om projektet internt så att berörda medarbetare har kännedom
om arbetet. Vi finns tillgängliga för varandra för frågor som kan dyka upp, och vi återkopplar till
varandra om det blir svårigheter på vägen.
När det gäller gruppen ungdomar så kan de ev bli berörda av projektet då det finns en del som har
försörjningsstöd.
4.

Insatskatalogen
Förutom att Linnea tar med sig frågan kring att få insatskatalogen på hemsidan så funderar Helena på
om projekt med Bilda kring språksvaga kan vara med i insatskatalogen. Helena eller Ingrid A
kontaktar Lina på Samordningsförbundet.

5.

Personliga ombud styrgrupp
Ann-Catrine är inbjuden till Mysam för att fråga om Mysam kan vara styrgrupp/ledningsgrupp för
personliga ombud kopplade till Söderhamn. Ann-Catrine beskriver personliga ombudens verksamhet
idag, där de arbetar gemensamt över tre kommuner och har sin chef i Bollnäs. För att man ska få
statsbidrag för verksamheten krävs en ledningsgrupp.
Mysam ställer sig positiva till att vara ledningsgrupp men behöver få lite mer kännedom om vilka
förväntningar som finns på ledningsgruppen och i vilken form som mötena kommer att ta. En ide är
att sätta upp ”ledningsgrupp personligt ombud” som en punkt på agenda för Mysam en gång per
termin. Mysamgruppen tycker vidare inte att deltagarantalet ska bli för stort i mötet och ger det som
medskick till Ann-Catrine. En farhåga finns kring representationen i gruppen från regionen. Vi ser
det som en utmaning. Ann-Catrin förbereder information som hon ska skicka till Angelica, som
förmedlar vidare till Mysam.

6.

Handlingsplanen
Ingen uppdatering nu.
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7.

10.

Utveckling 2022 Samordningsförbundet
Anna-Karin berättar om arbetet med att utveckla nästa steg – individinriktade insatser, som ju
Söderhamns kommande projekt är en del av. Arbete har pågått för att ta fram ett underlag. Detta har
nu presenterats på medlemssamråd, och ska tas upp i styrelsen. Inriktningen ska också behandlas i
länsledning välfärd.
När det gäller Mysam och Trisam styrgrupper har AF framfört behov av att minska sitt deltagande,
och utifrån det behovet förändras mötena 2022. Mysam kommer agera styrgrupp för Trisam. Mysam
finns fortfarande lokalt i varje kommun. Mötestiden minskas till 1,5 h per möte. Den här
förändringen kommer kräva att vi är mer förberedda inför möten och har läst information i förväg.
Information och dagordning bör vara klart en vecka före mysam. Det innebär att processledaren får
information som ska tas upp två veckor före mötet.
Beslut om Trisam bla tas på kommande styrelsemöte.
Övrigt
Helena lyfter en fråga om Mindset, om det kan vara intressant och möjligt att undersöka möjligheter
att nyttja Mindset i Söderhamn. Mysam är positiva och Helena fortsätter kontakter.
Susanne presenterar sig som ny deltagare i Mysam. Hon kommer att ha fokus kring ungas behov
utifrån att hon har ansvar för bla KAA, Elof, Omstart men även har bakgrund inom skolan som
rektor.
Nästa möte: oklart ännu. Troligen februari 2022. Angelica återkommer med inbjudan.
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