Minnesanteckning

Angelica Gabrielsson Processledare

Minnesanteckning Mysam Söderhamn

Datum:

19 maj 2021

Tidpunkt:

14.00-16.00

Plats:

Digitalt möte

Närvarande:

Karin Larsson
Anna Gertzen Fällgren
Anna-Karin Hainsworth
Anders Grahn
Veronica Nordlund Björn
Helena Larsson
Angelica Gabrielsson

1.

Välkommen/Dagordning
Angelica hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning godkändes.

2.

Föregående minnesanteckningar
Vi gick igenom minnesanteckningarna.

3.

Handlingsplan
Vi arbetade med uppdateringar för handlingsplan Mysam Söderhamn
och pratade om Mysams uppdrag.
Reflektioner kring de som är i daglig verksamhet, vad kan man göra för
att de ska komma vidare? Hur utveckla någon språngbräda med stöd av
andra parter? Hur ser arbetsmarknaden ut, vad finns att tillgå?
Det krävs mycket handledning och stöd till de enskilda. Nära kontakt
med deltagare. Någon som tror på individens förmåga.
Generellt finns stort behov av samverkan och Arbetsförmedlingens
reformering påverkar hur arbetet kan se ut kring indvider. Individer med
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mycket behov av stöd, där kan Samordningsförbundet finnas med. Men
hur ska det se ut? Trisam kan vara utgångspunkt men det krävs ett nät
därefter. Samordningsförbundet kan agera paraply. Viktigt att vi hittar
hur vi ska nyttja förbundet.
”Hitta vägar mot full förmåga”.
Plan: Studiebesök, 10 juni Bollnäs. Ansökan om medel. Se
handlingsplanen.
4.

Insatskatalogen
Anna-Karin bjuds in till information, meddela Anna-Karin när behovet
finns.

5.

Våld i nära relationer
Anna GF bifogar en länk till information om hur AF arbetar:
Våld i nära relationer - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se)

6.

Rapport från respektive organisation
Karin informerar om att alla fortsätter arbeta hemifrån. Introduktionen
för nyanställda blir lite svårare att hantera. Lagändring kring dag 180 där
det blir lite förändringar och möjligheter att skjuta fram bedömningen
mot normalt förekommande arbete i rehabiliteringskedjan till dag 365.
Veronica informerar om att det är ett stadigt inflöde med nya ärenden.
Alla Hc i Söderhamn är med i Trisam och det är bra, många ärenden
lyfts.
Helena berättar att det finns mycket frågor inför framtiden och
kommunens roll i att stödja individer till arbete pga AF:s förändring i
uppdrag. Målgruppen man arbetar med ändras och det innebär andra
behov som man ska fylla. Man måste förändra litegrann i uppdraget.
Detta påverkar medarbetarna.
Anna beskriver att det är mycket förändring i myndigheten. Den
politiska viljan är att nyttja fristående aktörer. Digital utveckling av
handläggning pågår till en robotiserad del som ska göra en del av
handläggningen. På gång till Gävleborg i december. Positivt att
arbetsmarknaden ser ut att vända.
Anna-Karin berättar att årsbokslutet är klart och det finns lite mer medel
2021 att finansiera insatser för. Arbetar med fråga om hur finansiering
för Trisam ska se ut 2022

7.

Övrigt
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8.

Nästa möte
Kommande möte 15 september kl 14.15

Angelica Gabrielsson, Processledare
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