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1. Välkommen/Dagordning 

Angelica Gabrielsson hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning 

godkändes utan tillägg. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

      Vi gick igenom dessa, det var inget att ändra.  

    

3. Förhoppningar och farhågor inför mötet 

Vi pratade om att få information från varandra kring nuläget, få 

återkoppling från arbetsmötet. Att komma vidare. 

Samordningsförbundet – kom ihåg att ta stöd från dem. Spännande 

möten. Samarbete över gränserna. Farhågor fanns kring tekniken, att det 

kan vara svårt att få in medlemmar till arbetsgruppen från 

Arbetsförmedlingen. 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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4. Återkoppling från arbetsmöte 24 mars 

Peter berättade om vad som hänt efter arbetsmötet. Fokus på tankarna 

framåt har varit en insats ”mellan Unik och AME” och det har funnits en 

fysiskt bra plats för sådan verksamhet – Kajvall. Tyvärr har det nu 

kommit besked om att Kajvall ska stängas och då faller just de planerna. 

Mysamgruppen pratar om olika ideer istället.  

• En sysselsättning på annat ställe i kommunen, måste undersökas 

mer vilka typer av aktiviteter som kan erbjudas utan fokus på 

lokalen. 

•  Vad gör man i andra områden – en förnyad omvärldsanalys kan 

lyftas in och hämta inspiration från andra kommuner. 

• Få mer information om IPS – Mysam Ljusdal deltog inte i den 

förra webföreläsningen som erbjöds pga tekniksvårigheter. Per 

från förbundet undersöker möjligheter till detta och kommer 

också att skicka lite underlag till Peter. 

       Peter håller ihop arbetsgruppen där Anna-Lena ingår, samt representant 

från AME och försörjningsstöd. Från AF medverkar Stefan fram till dess att 

annan representant finns. På nästa möte för arbetsgruppen ska man arbeta 

fram en strategi för fortsatt arbete.  

     

5. Rapport från Trisam 

 

Per presenterade delrapport för Trisam. Bildspelet bifogas utskicket av 

minnesanteckningarna.        

 

6.  Insatskatalogen – uppdatering 

 

Angelica informerar om insatskatalogen och visar hur det nu ser ut på 

www.insatskatalogen.se. Vi kommer överens om att informera medarbetare 

om insatskatalogen, och samordningsförbundet är gärna med på ex 

skypemöten för att presentera insatskatalogen. Angelica påminner om att 

vara aktiv och meddela Samordningsförbundet när det är nya insatser som 

ska med till katalogen eller det blir andra ändringar. Lennart kommer att 

bjuda in samordningsförbundet för att presentera insatskatalogen i sin 

verksamhet. 

 

7.  Rapport från respektive organisation 

 

 

Per från Samordningsförbund Gävleborg beskriver ett relativt normalt 

nuläge och att man finns tillgänglig som stöd för parterna. 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
http://www.insatskatalogen.se/
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Anna från Försäkringskassan berättar om att många medarbetare arbetar på 

distans. Sjukförsäkringen har fått många tillfälliga ändrade regler och 

arbetssätt som påverkar handläggarna. Idag sker inte kompletteringar med 

vården för att underlätta vårdens arbetsbelastning. Läget är ok i Gävleborg 

och man arbetar med att stödja varandra i Sverige där läget kan vara mer 

utmanande. 

 

Anna-Lena berättar att det idag är ett annorlunda arbete på Hälsocentralen 

jämfört med normalt. Vårdflöden är omstyrda och arbetssätt är ändrade. 

Man arbetar mer digitalt idag. Viktigt att arbeta på bästa sätt för att ge 

patienter rätt vård, det finns också en oro för de patienter som inte söker 

vård, som är rädda. Man har haft 50% mindre besök än normalt.  

 

Lennart berättar att det är mycket jobb och att verksamheten ser annorlunda 

ut. Många arbetar hemifrån. Lennart beskriver att verksamheten saknar bra 

intyg från vården, då det underlättar deras verksamhet.  

 

Peter berättar att verksamheten jobbar på, man har en låg sjukfrånvaro. De 

flesta verksamheter är i gång även om de har förändrats lite i sitt innehåll. 

 

8. Övrigt 

Lennart beskriver att det finns prognos på att man drar över sin budget. 

Man har också tittat särskilt på ärenden där AME och försörjningsstöd 

samarbetar, och där personer har ohälsa. Det är ett område som man vill 

utveckla arbetet kring. Lennart berättar om Härnösand där man haft ett 

bra samarbete med Regionen kring personer som har ohälsa och man har 

fått bättre läkarintyg till socialtjänsten. Lennart kommer att fortsätta 

arbetet kring detta utvecklingsbehov och återkommer till 

Mysamgruppen längre fram. 

 

Per berättar om enkäten som Samordningsförbundet skickat ut, och 

påminner om att den ska besvaras. 

 

9. MYSAM möten för 2020 

 

Angelica kommer med outlookinbjudningar för kommande möten. Inget 

bestämt för dagen. 

 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

