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Mysam Bollnäs 

 

Datum:  19 februari 2020 

Tidpunkt:  14.00 – 16.00 

Plats:  Försäkringskassan, Bollnäs 

                      
Närvarande:  

Helene Tyrén, processledare SFG 

Anna-Karin Hainsworth, Förbundschef 

SFG 

Åsa Brolin, AME 14-15 ersättare för 

Ewa-Marianne 

Gunilla Österholm, Verksamhetschef 

IFO 

Charlotta Backström, Sektionschef Södra 

Gävlebog Arbetsförmedlingen 

Karin Larsson, Enhetschef 

Försäkringskassan 

Peter Olsson, Verksamhetschef Aleris 

HC 

Kicki Bro, Verksamhetschef, 

Socialpsykiatri 

Fredrik Samnegård, områdeschef 

Försäkringskassan FVV 14-14:45 

 

Förhinder: 

Ralph Veltenaar, Vårdenhetschef 

Kilafors HC 

Linda Carlqvist, Tf Vårdenhetschef 

Arbrå och Baldersnäs HC 

Magnus Sundeborn, Bitr Vårdenhetschef 

Öppenvårdspsykiatrin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning, dagordningen och välkommen 

Helene Tyrén hälsade välkommen och föreslagen dagordning 

godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från föregående möte godkändes utan 

förändringar och lades till handlingarna. 
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3. Aktuell status i Finsam-projektet ”prova vägar vidare” 
Gunilla Österholm informerade att de anställt Anders Lustigh, tidigare 

arbetat som socialkonsulent på Arbetsförmedlingen. Ambitionen var att 

han skulle arbeta med 10 individer men idag arbetar han med 20 

individer. Både Anders Lustigh och Trisam handläggare Emelie 

Bäremo går under team rehab. Anders Lustigh är beviljad en utbildning 

via finsammedel, instrument för bedömning av arbetsförmåga. Gunilla 

har en fundering och det är om underlag utifrån projektet kan vara 

användbara för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Fredrik 

FVV informerar att ett medicinskt underlag är grunden inför 

bedömning och beslut av SE och AE men att alla underlag tas med i 

bedömningen. Fredrik informerar att AE är för individer mellan 19-29 

år där arbetsförmågan ska vara nedsatt med minst 25% under minst ett 

år och SE är för individer som har nedsatt förmåga från nu och framåt.  

 

Fredrik och Gunilla ser att behov av att koppla samman Anders Lustigh 

med en försäkringsspecialist inom FVV för dialog om förmåga. Fredrik 

mejlar namn på specialist till Gunilla. Fredrik informerade att 

Försäkringskassan har ett regeringuppdrag för personer som för avslag 

på AE, har funderingar om målgruppen kan ingå i projektet. Anders 

Lustigh och specialist inom FVV får ha en dialog om det. 

 

Anders kommer att använda sig av Trisam teamet för att identifiera 

individer och som stöd för planeringar i projektet. 

 

Peter tror att Anders kan fylla ett idag tomrum för läkare för stöd i 

bedömning av förmågan. 

 

Mysam beslutar att Anders Lustigh ska bjudas in till nästa Mysam för 

dialog hur arbetat i projektet fungerar, Mysam önskar redogörelse 

vilken målgrupp/målgrupper som är inskrivna i projektet. 

 

Åsa informerade att upphandling av ASF för arbetsprövning pågår, är i 

slutskedet för avtal. 

 

 

4. Lokal samverkansbudget 2020 - Samordningsförbundet 
Anna-Karin visa PP bilder som bifogas minnesanteckningarna. 

Information om lansering av insatskatalogen gavs och frågan ställdes 

hur Mysam önskar information om insatskatalogen. 14 maj bjuder IFO 

in SFG till information till deras ca 60 medarbetare, 1-2 personer från 

http://www.finsamgavleborg.se/
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AME, 1 från socialpsykiatrin och 3 rehabiliteringskoordinatorer är 

välkomna att delta också. Karin har förslag att handläggare från 

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen får information på 

metoddagen den 13 och 20 mars 2020. Karin undersöker detta och 

återkopplar till Helene. 

 
5. Aktuellt från styrgrupp Trisam 

Inget att tillägga. 
 

6. Information från samverkansparterna/övrigt 
Åsa Brolin informerade att en ESF ansökan pågår, ett pärlband till 

extrastöd.  

 
Anna-Karin visade bilder på helårsakvivalenter – offentlig försörjning 

för Bollnäs kommun. Bifogas minnesanteckningarna. 

 

Gunilla visar aktuella data från försörjningsstöd, instrument X. Bifogas 

minnesanteckningarna. 
 
Önskemål från både styrgrupp Trisam och Mysam är att det behöver 

vara en paus mellan mötena, 10-15 minuter. 
 

7. Nästa möte 
13 maj kl 14:15-16:15 på AME 

 
       
Vid minnesanteckningarna 

 

Helene Tyrén 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

