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1. Välkommen/Dagordning 

Angelica Gabrielsson hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning 

godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

      Vi gick igenom dessa, det var inget att ändra. En notering om att Lina 

Westerberg inte är med i Mysam längre. Bente återupptar kontakt med 

Anna-Karin Hainsworth angående SE-coach. 

    

3. Förhoppningar och farhågor inför mötet 

Förhoppningar att komma vidare från mötet den 2 april. Få 

nulägesinformation från parterna. Driva diskussionerna vidare. Göra 

nytta. Komma vidare i de utbildningar vi planerar. Positiv inför mötet. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Vi tar ett steg vidare varje gång. Samverkan är viktig. Frustrerande att 

det kan ta lång tid och vara svårt att få till lösningar. Folk kan hamna i 

kläm. 

 

4. Trisam 

Per berättar om resultat från Trisam och bildspelet bifogas 

minnesanteckningen. Rutiner har utecklats och bland annat arbetar man 

med frågor kring våld. Fyrpartschefsgruppen ska titta på 

utvecklingsmöjligheter för Trisam. 

 

Bente lyfter frågan om att det finns individer som har haft 

försörjningsstöd länge och som är svårt att komma vidare med. Det är 

svårt att förstå vad som krävs för att Försäkringskassn ska bevilja 

sjukersättning. Ärenden kan ha lyfts i Trisam med ett samlat underlag 

och det kan ändå bli avslag på sjukersättning. Gruppen pratar om detta 

och identifierar utvecklingsbehov kring kompetens och tydlig 

dokumentation. Anna från Försäkringskassan tar frågeställningen internt 

till enheten som arbetar med dessa frågor. Angelica bjuder in Lotta 

Qvarnlöf från Försäkringskassan till nästa möte.  

 

5. Återkoppling från arbetsmöte 

Vid senaste mötet planerades för att erbjuda varandra 

utbildningsinsatser. Vi har ännu inte haft möjlighet att erbjuda/deltaga i 

sådana.  

 

Mötet beslutar att under hösten erbjuder vi varandra en kompetenstimme 

i ett löpande schema. Angelica får i uppdrag att ta fram förslag på en 

inbjudan och förslag på tidsupplägg. Gruppen beslutar att inbjudan ska 

vara öppen, dvs att den får spridas inom organisationerna och att alla 

som vill får medverka. 

     

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. Bente undersöker 

möjligheter att länka insatskatalogen på intern och extern websida. 

 

7.  Rapport från respektive organisation 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
http://www.insatskatalogen.se/
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Susanne från omsorgen berättar att det är många funderingar hos personalen 

kring skydd för Corona. Det är mycket arbete för gruppen. 

Anna från Försäkringskassan informerar om att det är ett ökat inflöde för 

sjukpenning, att läget är ok i Gävleborg och att man kan hjälpa andra län. 

Handläggarna arbetar utglesat och har digitala möten istället för fysiska 

möten. Det är en låg sjukfrånvaro hos handläggarna. 

Per från Samordningsförbund Gävleborg beskriver ett relativt normalt 

nuläge och att man finns tillgänglig som stöd för parterna. 

Stefan berättar att man arbetar utglesat med max halva styrka på kontoret. 

Kundtorget stänger den 1 juni och istället hänvisas man till servicekontoret. 

Det är många nyinskrivningar.  

Peter berättar att läget i Harmånger på Hc är ok. Man tar inte in personer 

med symtom, det finns en mottagning på parkeringen. På längre sikt 

påverkas situationen av köbildning då planerade operationer skjuts upp. 

Nils-Olov berättar att utvecklingen står lite stilla, men man har hittat former 

för digitala möten. Försörjningsstödshandläggarna ändrar också sitt 

arbetssätt med ett digitalt beslutsstöd (robot). Många arbetar på distans. 

Bente beskriver att man till viss del arbetar på distans. En del 

gruppaktiviteter har pausats och situationen har försämrats för de som har 

det allra svårast. Det finns en oro för ökad arbetslöshet och försämrad 

ekonomi. Flyktingverksamheten påverkas pga sättet ersättningar beslutas 

och där ser det ut att bli en minskning. 

 

 

8. Övrigt 

 

Bente fråga om individer och arbetsförmåga. Lyftes in under 

Trisampunkten. 

 

Peter - Hur få med vården i Mysam? Representationen är inte tillräckligt 

god i Nordanstig. Angelica tar med frågan till samordningsförbundet för 

diskussion. 

 

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. 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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