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1. Inledning, välkommen och dagordningen 

Peter hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet och vi fastställde 
dagordningen med tillägg av punkten ” Insats för målgrupperna 
som står längst ifrån arbetsmarknaden”. 
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkändes utan ändringar och 
lades därmed till handlingarna. 
 

3. Aktuellt från styrgrupp Trisam 
Inget speciellt togs upp från det mötet men Per informerade om 
att Samordningsförbundet beslutat att öronmärka medel för 
kommunerna om de vill söka medel för en handläggare i Trisam 

2.0. För Nordanstigs del blir motsvarande en 20 % 
personalresurs. Nils-Olof kommer att titta på den delen och se 
om de ska söka medel. 
 

4. Nytt datum för workshop istället för 2 oktober 
Efter diskussion beslutades att Peter fick i uppdrag att kalla ihop 
till ett kort skype-möte med parterna för att bestämma ett nytt 
datum för den tidigare inställda workshopen 2 oktober. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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5. Avstämning inför videokonferensen 19 november 
Peter påminde om ovanstående konferens där det tidigare gått ut 
inbjudan till parterna i Mysam. Peter skickar ut en separat 
påminnelse om detta via mail till gruppen. Senaste 
anmälningsdag är 12 november. 
 

6. Indikatormätning Mysam hösten 2019 

Per informerade om att det att det nu är dags att genomföra 2019 
års indikatormätning och hur den ska gå till denna gång. Enkäten 
fylldes i på plats och lämnades in till Per. 
 

7. Erbjudande till alla Mysam om ASF processledare 
Per informerade om erbjudandet, som hade skickats ut i förväg, 
om att Samordningsförbundet vill stödja lokala 
samverkansgrupper och nu genom att erbjuda ett 
processledarstöd på 5 % till varje Mysam-grupp som antar 
erbjudandet. Vi beslutade att tacka nej till erbjudandet eftersom 
det redan finns en upparbetad struktur för detta i kommunen där 
också Samordningsförbundets processledarstöd (Ronney 
Olsson) bjuds in till. 

 
8. Insats för målgrupperna som står längst bort ifrån 

arbetsmarknaden 
Bente och Nils-Olof lyfte upp om vi inte borde göra något åt 
målgrupperna som står allra längst bort från arbetsmarknaden. 
De med SGI 0 och har försörjningsstöd, de med 
aktivitetsersättning, nyanlända/utrikesfödda och de som varit 
arbetslösa i många år. 
 
Efter dialog och bollande av olika idéer beslutade vi att Bente 
och Nils-Olof ska för en dialog om vilket alternativ de vill välja av 
att göra en ansökan om en pilot eller en ansökan om en förstudie 

till Samordningsförbundet. Utifrån det de bestämmer ska de ha 
Per som ett konsultativt stöd i att sedan ta fram en ansökan om 
Finsam-medel. 
 

 
 
 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
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9. Information från samverkansparterna 
Peter informerade om att Försäkringskassan nu har en ny 
enhetschef på plats i Bollnäs som heter Anna Fält Skoglund och 
som kommer att vara med i Mysam Nordanstig i fortsättningen. 
 
Vidare informerade Peter också om utökade kvalitetssäkringen 
som sker i hela Sverige just nu på de som är arbetslösa när 
handläggaren tänker bevilja en ansökan om sjukpenning. Samt 
den kommande utökade kvalitetssäkringen på anställda vid dag 
181 i rehabiliteringskedjan som kommer att göras från och 1 

november i Gävleborgs län. Ett bildspel som beskriver detta 
bifogas. 
 
Nils-Olof informerade om den pågående digitaliseringen av 
ansökan om försörjningsstöd som ska frigöra tid till annat för 
deras socialsekreterare. Förhoppningen är att de ska kunna 
arbeta mer med aktiva insatser med sina klienter. 
 
Nils-Olof informerade även om att försörjningsstödet minskar i 
försiktig takt. 
 

      Bente informerade lite kort om det pågående arbetet, som sker i    
      samarbete med IFO, i SKL-projektet ”Att bryta långvarigt  
      biståndsmottagande och utveckla verksamhetsområdet  
      ekonomiskt bistånd”. 27 kommuner i landet deltar i projektet. 
      Länk till projektet bifogas. 
    
https://skl.se/integrationsocialomsorg/ekonomisktbistandforsorjning/b
rytalangvarigtbistandsmottagande/utvecklingsprojektekonomisktbista
nd.15544.html 
       

Bente informerade också om att om att de inte påverkas så  
mycket av förändringarna hos Arbetsförmedlingen i nuläget. De  
har inte varit så beroende av Arbetsförmedlingen sedan tidigare  
och har haft ganska få Extra tjänster i kommunen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
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10. Nästa möte: 
17 december i samverkanslokalen i Bergsjö 
Mysam 9.30 – 10.45 
Styrgrupp PO 10.45 – 11.30 

 
       
Vid minnesanteckningarna; 

 

Peter Rehnman 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

