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Sammanträde med Mysam Nordanstig 

Datum:  28 februari 2022 

Tidpunkt:  10.00-11.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
  

 

Förslag till dagordning: 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet. 

 

2. Vi gick igenom dagordning och föregående minnesanteckningar. 

Diskuterade också representation i Mysamgruppen och frågan om Kristina 

Norberg kan medverka i Mysam. Från kommunen är det annars Kicki, 

Susanne, Gunilla och Bente. 

 

Namn Roll Organisation 

Per Lundgren verksamhetsutvecklare  
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Susanne Pettersson 
Enhetschef gruppboende och daglig 
verksamhet Nordanstigs kommun 

Bente Sandström Enhetschef arbete och försörjning Nordanstigs kommun 

Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Kristina Ersson 
Enhetschef vuxenstöd och 
funktionshinder Nordanstigs kommun 

Lotta Qvarnlöf Samverkansansvarig Försäkringskassan 

Camilla Andersson processledare Region Gävleborg 

Helene Breed processledare Region Gävleborg 

Angelica Gabrielsson processledare Försäkringskassan 
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3. Finsamprojekt – tankar från Nordanstig? 

I mötet pratade vi om olika möjligheter kring att bedöma 

arbetsförmåga. Det kan finnas individer med samsjuklighet och 

behov av stöd från flera parter. Idag finns en gruppverksamhet som 

arbetar i ett program på åtta veckor. Projekt våga. Man kommer att 

ha två starter per termin. Det är osäkert om det skulle behövas 

samordningsförbundsmedel till att arbeta med insatser i den typen av 

verksamhet. Samordningsförbundsmedel/stöd kanske behövs i andra 

typer av insatser.  

 

4. Trisam – styrgrupp 

 

a. Helene, Camilla och Angelica presenterade sig som processledare 

fom 2022. 

b. Vi gick igenom en del resultat från 2021 i bildspel som bifogats 

mötesinbjudan. 

c. Mål 2022-2023. Angelica presenterar revideringar av mål och 

mötet upplever att det är bra förändringar som sker fom 2022. 

d. Rapporteringsverktyget. Angelica informerar om 

rapporteringsverktyget som trisamteamen kan använda sig av för 

att lyfta frågor som man inte kan lösa ut på egen hand.  

e. Nuläge – allmänt? Anna MK berättar att det börjat ny medarbetare 

i Trisamtemen från Arbetsförmedlingen. Det är nya 

kontaktpersoner i kommunen. Mer information om Trisam behövs 

i kommunen. Helene och Camilla berättar om dialoger som pågår 

med team och kommuner samt tillsammans med 

rehabkoordinatorer. Från Mysam lyftes behov av Bergsjö Hc i 

Trisam.  

 

 

5. Insatskatalogen – fråga om uppdatering, just i dagsläget ingen 

förändring. Men ev ska projekt in i insatskatalogen. 

 

6. Sekretessutbildning – fråga som tidigare lyfts från Bente. Per önskar 

att man tydliggör vad specifikt en utbildning kan beröra. Gruppen 

får återkoppla till Per. 

 

7. Utbildning bedöma arbetsförmåga. Per informerar att frågan pausats 

eftersom utbildarna/leverentörerna inte har möjlighet att erbjuda 

utbildningen i vår.  
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8. Handlingsplan. Angelica kommer att föra över relevant information från 

den gamla handlingsplanen till den nya. Vi går igenom planen på nästa 

Mysam 

 

9. Nästa möte. Mötesinbjudningar är gjorda för hela året. Kommande möte 

blir den 9 maj 2022. 

 
 

 

Angelica Gabrielsson 

Sammankallande 

http://www.finsamgavleborg.se/
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