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Närvarande:  

Patrick Lindblom, personligt ombud Hudiksvall, punkt 3 

Karin Pettersson, personligt ombud Nordanstig, punkt 3 

Stefan Norin Arbetsförmedlingen 

Per Lundgren, Samordningsförbundet 

Lotta Friberg, Doktorama 

Anna Fält Skoglund, Försäkringskassan 

Margareta Larsson, Region Gävleborg (istället för Helena Bikoff) 

Angelica Gabrielsson, Processledare 

 

Ej närvarande:  

Helena Bikoff 

Maria Ström Åslund 

Lena Olsson 

Linda Reit 

Renee Holmberg 

 
1. Välkommen/Dagordning 

Angelica hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

      Vi gick igenom minnesanteckningarna. 

    

3. Styrgrupp personliga ombud 

Karin och Patrick berättade om sitt arbete. I nuläget är det ca 37 klienter 

sammanlagt som de arbetar med på olika sätt. Till styrgruppen lyfter 

Patrick fram att det är svårigheter att samverka med budget- och 

skuldrådgivare i Hudiksvall pga pandemi och att de inte träffar klienter. 

Det kan vara svårt att prata ekonomi när man inte träffas. Patrick ska 

http://www.finsamgavleborg.se/


 

 Minnesanteckning MYSAM  
 

  

 

 

Samordningsförbund Gävleborg 

Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle 

Telefon: 072-724 68 56 | Org.nr. 222000-3137 

www.finsamgavleborg.se  

lyfta den frågan till budget- och skuldrådgivare. Eventuellt kanske det 

finns möjlighet till digitala möten?  

Patrick och Karin framför att det kan vara svårt ibland med kontakter 

hos Försäkringskassan, när det ofta byts handläggare. Anna F-S 

beskriver att det måste finnas en flexibilitet bland handläggarna för att 

säkerställa att alla personer ska få sina beslut i tid, det kan inte få bli 

ärenden liggande för att handläggare inte är tillgängliga. 

En återkoppling lyfts fram kring personer med aktivitetsstöd. Det 

fungerar ganska bra att få uppdrag via ”mina sidor”. Men detta gäller då 

under förutsättning att man har möjlighet till digitala kanaler, och det är 

inte alla individer som har det.  

Punkten avslutas med att vi tackar Karin och Patrick, och nästa gång de 

bjuds in blir det första Mysammöte för våren 2021. 

 

4. Förstudie studie av egenmakt 

Angelica förmedlade information kring förstudien från Maria Ström 

Åslund. Man önskar skjuta på denna då det kan vara svårt att få 

deltagare, det finns en osäkerhet kring om SKR kommer att anordna 

nödvändig utbildning, och det finns en osäkerhet kring förstudiens 

möjliga resultat. Mysammötet tycker det är klokt att skjuta på förstudien 

utifrån förutsättningarna. Per kontaktar Maria för fortsatt dialog. 

 

5. Insatskatalogen 

Angelica berättar om insatskatalogen och tipsar om en 

begreppsworkshop som hon medverkat i som var positiv. 

Förhoppningsvis kommer ett material kring begrepp som kan användas 

på ex APT  eller andra samverkansfora i syfte att mötas, få förståelse för 

varandras uppdrag. Per informerar om att samordningsförbundet anställt 

Lina som ekonom och hon kommer också att hantera insatskatalogens 

administration. Kontaktuppgifter till Lina finns på hemsidan. Per 

informerar vidare om att samordningsförbundet gärna informerar om 

insatskatalogen, ex på APT. 

     

6.  Mysam - indikatorer 

Per visar en sammanställning av den uppföljning kring Mysam som 

samordningsförbundet gjorde förra terminen. Vi reflekterade 

tillsammans kring hur vi blir mer sammansvetsade och kan ta tillvara 

olika erfarenheter ex kring brukare. Det finns strukturer för samverkan 

via Mysam, men det är väldigt viktigt att vi har god närvaro på mötena. 

Bilspel om indikatorer bifogas mail med minnesanteckningarna. 

 

7. Brukarinflytande 
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Samordningsförbundet har ett erbjudande om att vi kan medverka i 

workshop kring brukarinflytande och det är Mysamgruppen intresserad 

av att ta del från. Workshopen anordnas då tillsammans med Anna 

Öhman som är brukarinflytandesamordnare i länet, och NSPH. Det är 

inte alltid så lätt att finna rätt upplägg för att komma i kontakt med 

brukare/brukarorganisationer på ett bra sätt och information/kompetens 

behövs. Ett utkast till inbjudan biläggs minnesanteckningen. 

 

8.  Rapport från respektive organisation 

 

Anna berättar att det är ett bra läge på Försäkringskassan, trycket är högt 

men man hjälper varandra. Personalen arbetar utglesat till följd av 

pandemin, ca hälften av personalen är på plats på kontoret. Det är nya 

förmåner som hanteras, nya rutiner. Det är även nyanställningar på 

gång. 

Stefan informerar om att även på AF arbetar man utglesat, och att det 

fungerar bra. Arbetslösheten stiger dock och prioriteringen blir att ta 

hand om nyinskrivningar. Rekryteringar pågår. I Ljusdal öppnar 

servicekontor i mitten av september och AF kommer att finnas där. 

Per berättar att det rullar på inom Samordningsförbundet. En del indirekt 

påverkan till följd av pandemin finns i några projekt. Trisam rullar på 

bra och information om inriktning framåt kommer vid nästa möte. Två 

konferenser om våld är på gång i regi från Trisam (18/9 och 2/10), och 

en halvdags information/workshop kring fontänhus 15 september. 

Platser finns kvar på dessa om man är intresserad.  

Lotta Friberg meddelade att hon kommer att byta arbetsplats, och inte 

medverka i Mysam Hudiksvall längre. Robert Hill kommer att medverka 

i Mysam Söderhamn. 

 

 

9. Övrigt 

 

Angelica lyfte fråga om inställning till ökat process-stöd/processledning 

till Mysamgruppen. Möjlighet finns att utöka till 10% stöd istället för 

5%. Eftersom det var få deltagare kvar i mötet vid denna punkt 

beslutades att skjuta fram frågeställningen. 

 

10. Nästa möte 

 

Nästa möte är den 4 november kl 14-16 

 

 

Angelica Gabrielsson, Processledare 
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