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1. Välkommen/Dagordning 

Angelica Gabrielsson hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning 

godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Vi gick igenom föregående minnesanteckningar. 

    

3. Förhoppningar och farhågor för mötet 

Vi konstaterade att för dagen var vi få deltagare. Det väckte farhågor 

kring kontinuitet, hur kan vi få verkstad när vi inte medverkar i Mysam? 

Förhoppningar fanns också – kan vi forma en idé och nyttja den? 

 

4. Rapport från Trisam 

Per informerade kort om resultat från Trisam 2.0. Fler parter nyttjar nu 

Trisam och aktualiserar ärenden, man har vidareutvecklat rutiner. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Planering finns att Trisam Söderhamn startar augusti 2020, och Hc 

Ljusne någon gång under hösten. 

   

5.  Insatskatalogen – uppdatering 

 

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

www.insatskatalogen.se. Det är viktigt 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.  

 

6.  Ansökan Finsammedel 

 

Veronica berättade om hur hon arbetat för en ansökan om medel och att det 

inte är aktuellt att arbeta vidare med detta just nu. Vi frågade oss om vi kan 

arbeta med någon mindre satsning istället eftersom parterna verkar ha det 

svårt att få ihop tid, kraft och engagemang. Per berättade om andra 

kommuners arbete och hur de nyttjat medlen, ex Ovanåker som nu är på 

gång med ett projekt och där man tidigare har haft frukostseminarier för 

medarbetare. Mötet tyckte att det var en bra idé med satsning på 

kompetensuteckling för medarbetare. 

 

Mysam beslutade att Angelica får i uppdrag att ta fram ett förslag på en 

kompetenssatsning i Söderhamn, där vi alla delger varandra kunskap som är 

bra att ha när vi arbetar med individer i våra gemensamma målgrupper. 

Tanken är att detta sker på ett enkelt, digitalt sätt där vi regelbundet erbjuder 

varandra en kompetenstimme. Ex att Försäkringskassan erbjuder en digital 

timme, Ame, Försörjningsstöd, Arbetsförmedlingen, psykiatrin osv. 

Önskemål finns också att Trisamteam representeras och erbjuder en timme.  

 

7. Rapport från respektive organisation 

 

Veronica berättar att det är många nya individer som tar kontakt. Det är 

svårt att få ut personer till insatser, kan ej påbörja olika aktiviteter. Istället 

försöker man erbjuda hemuppgifter. Man önskar få fler förvaltningar som 

har platser för deltagare. Den egna personalen är hälften på plats och hälften 

arbetar hemifrån, men under sommaren blir det fler personal på plats. 

 

Ingrid berättar att projektet jobba mot jobb är igång, men det är svårt med 

företagskontakter pga pandemin. Arbetslösheten stiger. På den egna 

praktiska verksamheten har man delvis hemuppgifter. Samarbete sker med 

kultur och samhällsförvaltningen för att de ska ta emot deltagare, och har 

http://www.finsamgavleborg.se/
http://www.insatskatalogen.se/
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ökat samarbetet med barn- och utbildningsförvaltningen. Den egna 

personalen har klarat sig ganska bra från sjukskrivningar, och man arbetar 

delvis på distans. 

 

Per informerar om att samordningsförbundet inte direkt påverkas av 

pandemin, men man märker av en inverkan på de projekt som finansieras av 

förbundet. Per berättar också att det har kommit en ny medarbetare som 

kommer ha huvudansvar för ekonomi, som heter Lina Bjarnolf. 

 

Angelica berättar att från Försäkringskassan så arbetar man 

regionalt/nationellt för att stödja varandra. Det har kommit flera nya 

handläggningsrutiner och förordningar som handläggarna anpassar sig till. 

Arbetet går bra, medarbetarna arbetar delvis på distans. 

 

8. MYSAM möten för 2020 

 

Angelica kommer med outlookinbjudningar för kommande möten. Inget 

bestämt för dagen.  

 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

