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Datum:
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Tidpunkt:

13.00-15.00
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Teamsmöte

Namn
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Per Lundgren
Ewa Marianne Jonsson
Berit Stobby
Kicki Bro
Karin Larsson
Anna Magnusson Kroon
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Angelica Gabrielsson

processledare

Organisation
Samordningsförbund
Gävleborg
Bollnäs kommun
Bollnäs kommun
Bollnäs kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Samordningsförbund
Gävleborg

Minnesanteckning
1.

Angelica hälsade välkommen till mötet

2.

Vi gick igenom dagordningen och föregående minnesanteckningar

3.

Personliga ombud – styrgrupp
Kicki presenterade uppdraget generellt för personliga ombud samt det
behov som finns av en ledningsgrupp. Det är viktigt att Mysam fungerar
som mottagare när de personliga ombuden uppmärksammar systembrister
kring individer. Det måste finnas återföring både från och till de personliga
ombuden samt att de personliga ombuden arbetar med direktkontakter med
parter i ärenden.
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I Bollnäs finns chefsskapet för de personliga ombuden för Ovanåker,
Bollnäs och Söderhamns kommuner. Men ledningsgruppen i Bollnäs
kommer att hantera frågor som berör Bollnäs kommun.
Vi pratade om mötesstruktur och att det blir en fråga för Kicki att se hur
punkten ska presenteras på kommande Mysam. Kanske det blir en
föredragning av PO:s chef Tommy Olofsson. Viktigt att psykiatrin
medverkar när det är personliga ombud på agendan, Angelica
uppmärksammar psykiatrin på detta. Nästa gång personliga ombud är på
agendan blir i maj 2022.
4.

Utveckling 2022 – Mysam, Trisam Individinriktade insatser
Per informerar om utvecklingen och bildspel som beskriver detta bifogas
minnesanteckningen. Ang representation till möten Mysam /Trisam
styrgrupp så kommer Berit undersöka hur representationen från kommunen
ska se ut, och återkopplar till Angelica.

5.

Kommande utveckling – ansökan om finsammedel
Ewa-Marianne och Berit informerar om att det finns projektplaner som
man arbetar med. Utveckling av föreningsalliansen är på gång. Arbete för
att bedöma och utveckla arbetsförmåga vill man växla upp nu under
kommande tre år. Ett projekt har uppstartsmöte idag med regionen, Berit
tar kontakt med AF för att prata detaljer kring detta.
Ewa-Marianne informerar om att en ansökan om Finsammedel troligen
kommer till samordningsförbundet före maj 2022. Man har kontakt med
AF och Fk (Helene Tyren). Projektet ska inte bara riktas till egna
verkstäder utan också ut mot arbetsmarknaden. I arbetet vill man använda
Spetsas bedömningsinstrument. I detta ska också finnas koppling till
Trisam. Tanken är att olika projekt ska leda till samhandling.
Förhoppningsvis start 1 september.

6.

Insatskatalogen
Angående frågan ”har du deltagit i insatsen” så är det en pilotfråga för
insatskatalogens redaktion. Om det kommer återkoppling i svar så
förmedlas dessa till berörd aktör.
Arbetsförmedlingens information är mest av nationell karaktär. När det
gäller kontaktvägar till AF så kan man ta kontakt med Lina om det ska
ändras något.

7.

Rapport från respektive part
Ewa-Marianne berättar att React Eu är beviljat i länet. Man kommer
påbörja analysfasen. Det berör ungdomar som har ekonomiskt bistånd och
är arbetslösa efter mars 2020.
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8.

Övrigt
En fråga från Berit som berör ingångar och kontaktvägar till
Arbetsförmedlingen. Det är svårt att komma i kontakt med myndigheten
.Det har varit situationer när AF inte hittat samtycke för berörd person.
Frågor lyfts till morgondagens kommande arbetsmarknadsmöte.

9.

Nästa möte
Inbjudningar för Mysammöten 2022 kommer i mellandagarna.
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