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Sammanträde med Mysam Hudiksvall
Datum:

17 december 2021

Tidpunkt:

13.00-15.00

Plats:

Teamsmöte

Namn

Roll

Per Lundgren
Helena Hägg
Maria Ström Åslund
Fredrik Nygren
Åsa Ramqvist Lehnberg
Helene Tyren
Anna Magnusson Kroon
Angelica Gabrielsson

Organisation
Samordningsförbund
verksamhetsutvecklare
Gävleborg
Bitr enhetschef jobbcentrum
Hudiksvalls kommun
Verksamhetschef social- omsorgsf. Hudiksvalls kommun
jobbcentrum
Hudiksvalls kommun
Rehabkoordinator
Region Gävleborg
Samverkansansvarig
Försäkringskassan
Sektionschef
Arbetsförmedlingen
Samordningsförbund
processledare
Gävleborg

Minnesanteckning
1.

Angelica hälsade välkommen till mötet

2.

Vi godkände dagordningen och föregående minnesanteckningar lades till
handlingarna.

3.

Nuläge projekt: Lokal individinriktad insats efter Trisam. Mysam får
information om att starten skedde 1 oktober och att man stegförflyttar
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Man ser att efter
Hudiksvalls kommuns omorganisation är det fler som arbetar med
målgruppen och det finns färre passiva individer att arbeta med. Det är ju i
sig positivt men det medför svårigheter att identifiera individer till
projektet. Man riktar sig nu till individer som har större svårigheter med
motivation. Fem individer är igång i projektet och samtliga har gjort
stegförflyttningar. Målet är att arbeta med tio individer. Ibland kan det vara
väntetid att starta igång då individerna måste tillhöra rätt hc där Trisam är
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igång. Några individer har identifierats som tillhör Håsta och där finns ej
Trisam. Man ser generellt goda resultat av samverkan och att kunna följa
individerna på vägen. Helena och Fredrik har bokat tid med
Samordningsförbundet för att prata om kommande projektidé.
4.

Slutrapport utveckling av egenmakt. Slutrapporten presenterades på
Mysamseminariet den 6 december. Kommande projekt bygger på
tjänstedesign och fokus egenmakt. Det är viktigt att ta reda på vilka reella
behov som finns innan man startar insatser. Synsätt sprider sig till kollegor
och chefer. Man har också utvecklat ett samarbete med Bollnäs och
regionen (Anna Öhman) för att sprida detta och utbyta erfarenheter.
Fredrik ger exempel på att det kommande projektet genom React – EU
skapas med hjälp av de ungdomar som man arbetar med.

5.

Utveckling 2022 – Mysam, Trisam, individinriktade insatser
(samordningsförbundet). Per informerar om utvecklingen och mer
information om detaljer finns i bilagor till minnesanteckningen.

6.

Handlingsplan Hudiksvall 2021 – ingen uppdatering vid mötet.

7.

När det gäller insatskatalogen kan det finnas utvecklingsbehov för
beskrivning av olika insatser. Maria tar på uppdrag att titta på detta.

8.

Nästa möte. Angelica bjuder in till kommande möten för 2022 under
mellandagarna.

Angelica Gabrielsson
Processledare
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