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Närvarande:  

Per Lundgren, samordningsförbundet 

Lina Bjärnolf, samordningsförbundet 

Nils-Olov Nilsson, socialtjänsten 

Bente Sandström, arbetsmarknadsenhet 

Anna Fält Skoglund, Försäkringskassan 

Angelica Gabrielsson, Processledare 

 

Ej närvarande:  

Stefan Norin  

Kristoffer Schultz 

Karin Henningsson 

Susanne Pettersson 

Linda Reit 

 

 
1. Välkommen/Dagordning 

Angelica Gabrielsson hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning 

godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

      Vi gick igenom dessa, det var inget att ändra. Återstår att 

samordningsförbundet undersöker möjligheterna att få ökat deltagande från 

vården samt att Bente undersöker om möjligheter att länka insatskatalogen 

till extern och intern websida. 

    

3. Kompetenstimmarna 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Bente och medarbetare hade första presentationen från 

arbetsmarknad/integration tidigare på morgonen. Vi tyckte alla att det 

var bra presentationer och ser fram emot fortsättningen! 

 

Vi beslutade att göra en utvärdering på nästa Mysammöte, då går vi 

igenom hur vi tycker det varit dittills, ev planerar för ytterligare 

kompetenstimmar (ex fler från Försäkringskassan, regionen, 

brukarorganisation).  

 

Insatskatalogen läggs till för kunskapsdialog den 1 oktober kl 8,00-9,00. 

 

Angelica ska skicka ut det definitiva informationsbladet så det framgår 

att datumen är fastlagda. Denna sprider vi sedan till chefskollegor och 

medarbetare. Vi fortsätter att inte ha någon anmälan till evenemangen.  

 

4. Insatskatalogen 

Lina presenterar sig som ny medarbetare på Samordningsförbundet, och 

hon kommer att ha insatskatalogen som en del av sitt uppdrag. 

 

Angelica och Per berättar om ”begreppsworkshop” som de medverkat i 

via Insatskatalogen. Det kommer bli fler sådana tillfällen – medverka 

gärna! Datum kommer via samordningsförbundet. Det ska också tas 

fram ett material som kan användas lokalt vid ex 

APT/samverkansgrupper som kan ge ingångar till hur vi aktörer 

använder samma språk med olika betydelse. Ex vad betyder 

”arbetsförmåga” hos Arbetsförmedlingen respektive Försäkringskassan? 

 

Per påminner om att man gärna kommer på APT och har information 

om insatskatalogen. Vi lägger in insatskatalogen som en del i våra 

kompetenstimmar. 

 

5. Uppföljning indikatorer Mysam 

Per presenterade indikatorerna för uppföljningen från Mysamgrupperna 

och vi reflekterade tillsammans. Tolkningarna är lite svåra att göra 

eftersom man kan tolka en fråga på olika sätt. Diskussionerna 

tillsammans är desto viktigare. Bildspelet bifogas minnesanteckningen. 

 

6. Brukarinflytande 

Samordningsförbundet har ett erbjudande att medverka i en workshop 

som anordnas av Anna Öhman, brukarsamordnare tillsammans med 

representant från NSPH. Utkast till inbjudan bifogas. Mysamgruppen 

ställer sig positiva till detta och vill gärna förbättra arbetet tillsammans 

med brukare. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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7.  Sjukersättning 

Lotta Qvarnlöf fick tyvärr förhinder för medverkan, Mysam bestämmer 

att vi bjuder in Lotta till ett extra insatt möte för att få information och 

möjlighet till dialog kring hur det fungerar med sjukersättning, hur man 

får ersättningen osv. 

 

8.  Rapport från respektive organisation 

 

Nils-Olov beskriver utvecklingsarbete som pågår i syfte att skapa mer 

proaktivitet i arbetet. Tyvärr har man stött på lite tekniska svårigheter, men 

utveckling pågår. 

Anna berättar att det är stabilt läge inom sjukförsäkringen på 

Försäkringskassan i Gävleborg. Inflöde av nya ärenden har ökat. 

Medarbetarna arbetar fortfarande hemifrån på 50% av arbetstiden. Möten 

sker främst digitalt. Nyrekryteringar sker. 

Per berättar att det är stabilt också inom samordningsförbundet. När det 

gäller Trisam så är utveckling på gång, det ska ske utbildningar om våld i 

nära relationer. Den 15 september är det ett webinarium om Fontänhus. 

Insatser kring SE-coacher pågår i Ockelbo och startar i Ovanåker. 

Följeforskning sker via Högskolan i Gävle. 

 

 

9. Övrigt 

 

Bente har en fråga kring en individ som kanske inte hör hemma 

någonstans utifrån de begränsningar personen har i sin arbetsförmåga. 

Vi diskuterar men har inte någon klar lösning.  

 

Nils-Olof har en frågeställning som berör en individ och 

Arbetsförmedlingen. Bente tar med frågeställningen till ett kommande 

inplanerat möte med Arbetsförmedlingen. 

 

10. Kommande möte 

 

Nästa möte enligt planering är den 2 november 14,30-16,30. Angelica 

återkommer med tid för extrainkallat möte innan dess. 

 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

