Organisationsförändring Mysam och Trisam-styrgrupp 2022
Bakgrund till organisationsförändring
- Arbetsförmedlingen aviserade ett behov att se över strukturen för samverkansgrupper i länet för att klara av
bemanning.
Organisation Mysam och Trisam-styrgrupp 2022
-

Mysam grupp i varje kommun
Mysam är även styrgrupp för förbundsfinansierade insatser (inklusive Trisam)
Mötestid 1 ½ timme, 4 gånger per år.
Information från alla parter skickas ut innan möten, alla är informerade innan mötet.
Inga informationspunkter på mötet.
- Koordinator finansierad via samverkansmedel från Samordningsförbund Gävleborg; sammankallar, håller i
dagordning, mötesordförande, skriver minnesanteckningar.
Förändring
- För statens representanter innebär det 60 timmar/år, från tidigare 120 timmar/år.
- För kommunrepresentanter innebär det 6 timmar/år - från tidigare 12 timmar/år.
Uppföljning under första halvan av 2023.

Trisam
Utvecklingsinsats Trisam 2.0 avslutas (191001-211231)
Trisam processledare, Trisam utvecklare 2022-2023
-

Försäkringskassan 50%, Region Gävleborg 50% processledare.
Trisam utvecklare – Rehabkoordinatorernas roll i Trisam samt team
arbetet.

Trisam timmar, handläggare 2022-2023
- Alla Samordningsförbundet medlemmar i länet har sökt och beviljats
samverkansmedel för handläggartid i Trisam (tid i trisamteam*2)
-

Socialsekreterare i länets alla kommuner
Arbetsförmedlare
Försäkringsutredare
Rehabkoordinatorer

Trisam processledare, Trisam utvecklare 2022-2023
Syfte
Syftet med att finansiera Trisam utvecklare samt Trisam processledare är att:
-

Upprätthålla kontinuitet i samverkansarbetet Trisam-team

-

Alla parter ska kunna fortsätta prioritera Trisam-team-arbetet

-

Vara ett stöd utarbetade länsgemensamma metoder och arbetssätt kopplade till Trisam

-

Hålla ihop länets alla Trisam- team och styrgrupper

Alla invånare i länets kommuner, med sammansatta behov, ges samma förutsättningar och likvärdigt stöd, till en samordnad kartläggning.

Målgrupp
- Alla handläggare i Trisam teamen samt styrgrupperna.

Mål
- Alla primärvårdsenheter samt Vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagningar har Trisam-team.
- Ökad andel ärenden där fler vårdenheter samverkar och/eller deltar i Trisam - mötet.
- Säkerställa att det finns en god kvalitet i metoden.

Trisam timmar, handläggare 2022-2023
Syfte
-

Upprätthålla kontinuitet i samverkansarbetet Trisam-team

-

Alla parter ska kunna fortsätta prioriteter team-arbetet.

-

ALLA invånare i länets kommuner, med sammansatta behov, ges samma förutsättningar och likvärdigt stöd, till en samordnad kartläggning.

Mål
-

800 kvinnor, män, annan

-

Delaktighet och medskapande i rehabiliteringsprocessen
- Andel kvinnor, män, annan, som deltar i sitt eget Trisam möte förväntas öka under perioden.
- Andel kvinnor, män, annan, som känner att de varit delaktiga i den föreslagna planeringen förväntas öka under perioden.

-

Kvinnor, män, annan, får realistiska och genomförbara förslag till planering från trisam-teamet.
- Andel kvinnor, män, annan, som tycker den föreslagna planeringen passar dom och deras behov förväntas öka under perioden.
- Andel kvinnor, män, annan, som 6 månader efter Trisam-mötet påbörjat den föreslagna planeringen förväntas öka under perioden.

-

Trisam ska leda till en progression mot egen försörjning för de kvinnor, män, andra, vars ärende behandlas.
Vi förväntar oss att kunna se den progressionen sex månader efter Trisam aktualisering.
- Andel kvinnor, män, annan, som har försörjning via sjukpenning eller försörjningsstöd har minskat.
- Andel kvinnor, män, annan, som har försörjning via aktivitetsstöd, a-kassa, CSN eller lön har ökat.

Nästa steg individinriktade insatser - skrivelse

www.finsamgavleborg.se

Bakgrund - ”Nästa steg – individinriktade insatser”
- Arbetsgrupp Trisam 2.0, rapport med utvecklingsförslag till Länsledning Välfärd
- Det saknas insatser för målgruppen långt från arbetsmarknaden.
- Styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 2021-03-19
§ 18 Trisam 2.0
Anna Fält Skoglund, Försäkringskassan, berättar att Länsledning Välfärd har återkopplat via e-post angående beslut
om arbetsgruppens förslag till utvecklingsspår som de fattat den 26 februari 2021.
- Den enskildes deltagande på mötet – ja, avgörs i varje enskilt fall utifrån individens behov.
- Partsgemensam samtalsguide – nej, varje medverkande aktör utreder individens behov utifrån sitt uppdrag och
använder de verktyg som är relevanta inom egna verksamheten.
- Gemensam ansökan om medel från Samordningsförbundet, positiva för långsiktig finansiering gällande aktuell
målgrupp. Behöver dock utredas ytterligare med beskrivningar av parternas prioritering av målgruppen samt de
lokala förutsättningarna i varje kommun.
- Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ställer sig positiva till Länsledning Välfärds bedömning.

Uppstart
- Workshop 7 och 10 maj
- Ca 50 deltagare, Mysam, trisam styrgrupp, trisam handläggare
- Förbundsfinansierade insatser;
- IPS i Hudiksvall
- Grön Rehab i Hofors
- Prova vägar vidare i Bollnäs
- Ett Hållbart arbetsliv i Ockelbo

Resultat från workshop
Det finns ett stort intresse och behov av att dela erfarenheter och kunskap med varandra när
det gäller arbete med individinriktade insatser. Man ser gärna att Samordningsförbundet är
med och möjliggör att detta sker på olika sätt. Exempel på aktiviteter:
• Skapa nätverk kring pågående projekt
• Hålla ihop utbildningar ex IPS/SE/arbetsförmågebedömning. Finansiering.
• Planera för studiebesök och andra erfarenhetsutbyten
• Skapa en kunskapsbank
• Samordningsförbundet formar ett uppdrag till en arbetsgrupp som ska arbeta med att
skapa en ansökan till individinriktade insatser. Arbetsgruppen ska representeras av
medarbetare från projekt, från kommun, Region Gävleborg, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen.
• Det uttrycks en önskan om att Samordningsförbundet agerar som paraply där man i
respektive kommun startar individinriktade projekt som anpassas utifrån de lokala
förutsättningarna, samverkan är central.

Arbetsgrupp
- Utsedd av Samordningsförbund Gävleborg med utgångspunkt geografisk spridning,
organisationstillhörighet men med erfarenhet av samverkansinsatser.
Medverkande:

Resultat ”Nästa steg-individinriktade insatser”
- Arbetsgruppen träffades juni-oktober
- Arbetade med att inhämta information och synpunkter
Syfte
Målgrupp
Målsättning
- Individ perspektiv
- Strukturperspektiv
Metoder
Brukarperspektiv

Skrivelse Nästa steg. pdf

Länk:
http://finsamgavleborg.se/media/204229/sfg-21-27-na-sta-steg-indivinriktade-insatser.pdf

Förankring av skrivelse - Nästa steg
- Referensgruppen fyrpartssamverkan har tagit del av skrivelsen.
- Skrivelsen har presenterats i Samordningsförbundets medlemssamråd under v. 46.
- Alla medverkande i medlemssamråden har fått en kopia av skrivelsen.
- Styrelsemöte Samordningsförbund Gävleborg 21-11-26
§ 82

Information underlag Nästa steg individinriktade insatser (SFG 21-27)
Verksamhetsutvecklare, Per Lundgren, berättar om arbetsgruppens arbete som lett fram till
underlaget. Arbetsgruppen har tagit fram riktlinjer som ett stöd för att söka medel för individinriktade
insatser.
Det är ett värdefullt arbete som kan användas av medlemmar och styrelse för att utforma och bevilja
insatser i framtiden.

