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Sammanträde med Mysam Hudiksvall 

Datum:  2 mars 2022 

Tidpunkt:  13.00-14.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
  

Förslag till dagordning: 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet. Vi gick igenom dagordning och 

föregående minnesanteckningar.  

 

2. Finsamprojekt – lokal individinriktad insats efter Trisam. Helna 

informerade om slutrapporten som skickats ut. Har vi några frågor så kan 

vi diskutera det vid nästa möte för att kunna vara förberedda. Det finns nu 

en ny projektidé kring unga med aktivitetsersättning. Man har bla haft 

möte med Linda Kempe, chef på Försäkringskassan, aktivitetsersättning, i 

Sundsvall. Helena är intresserad av att få med psykiatri och 

Arbetsförmedlingen i samordningen. Man ska också träffa ett projekt i 

Örnsköldsvik. 

 

Behov finns av att få en dialog med psykiatrin kring detta projekt. 

 

Namn Roll Organisation 

Helene Breed Processledare Trisam Region Gävleborg 

Helena Hägg Bitr enhetschef jobbcentrum  Hudiksvalls kommun 

Maria Ström Åslund         Verksamhetschef social- omsorgsf. Hudiksvalls kommun 

Anna-Karin Hainsworth Förbundschef 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Angelica Gabrielsson Koordinator/Processledare 
Samordningsförbund 
Gävleborg/Försäkringskassan 
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3. Trisam. Processledare presenterar sig. Vi tittar på resultat 2021 och 

målen för 2022-2023 och hur teamen kan använda 

”rapporteringsverktyget som finns på Samordningsförbundets 

hemsida. Teamen arbetar på bra, Arbetsförmedlingen får ytterligare 

en handläggare som kommer att arbeta med Trisam – Malin 

Törnström. Från kommunen finns en ny handläggare också i Trisam, 

Eva Videll. Försäkringskassan kompletterar teamen med Christer 

Stockhaus. Processledare Camilla och Helene kommer att finnas 

som stöd till teamen, ha kontakt med nya medarbetare och bjuda in 

till dialog. 

 

4. Insatskatalogen. Maria berättar att hon pausat uppdateringen av 

insatskatalogen tills verksamheterna inom kommunen är igång. 

Verksamheterna är i lägre omfattning tom mars. Helena kommer att 

ha dialog med Samordningsförbundet i april. 

 

5. Handlingsplan. Angelica uppdaterar till ny mall och vi pratar om 

handlingsplan på kommande möte. 

 

6. Övrigt. Arbetsförmågeutbildningar pausas då utbildarna inte har 

kapacitet att genomföra dem. Finns möjligheter från andra håll? 

Angelica undersöker möjlighet genom Försäkringskassan. 

 
 

 

Angelica Gabrielsson 

Sammankallande 

http://www.finsamgavleborg.se/

	Förslag till dagordning:
	1. Angelica hälsade välkommen till mötet. Vi gick igenom dagordning och föregående minnesanteckningar.

