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Sammanträde med Mysam Söderhamn 

Datum:  4 mars 2022 

Tidpunkt:  14.00-15.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
  

Minnesanteckning 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet. Vi gick igenom föregående 

minnesanteckningar och dagordningen. 

 

2. Finsamprojekt Resan – nuläge. Linnea berättar om att starten varit lite 

skakig med anledning av att AME fortfarande inte har varit ”öppet” pga 

covid. Åtta personer har startat i projektet, fler är på väg. I personalen 

behöver ytterligare sju personer gå utbildning kring att bedöma 

arbetsförmåga. Det finns en positiv känsla i projektstarten. Arbetsstationer 

är riggade och handledare finns hos AME. Fritidsbanken är snart på plats 

och kommer att nyttjas.  

 

3. Trisam. Vi presenterar processledare för Trisam, går igenom resultat 

2021 och mål för 2022. Arbetet i teamen funkar bra.  

Namn Roll Organisation 

Per Lundgren verksamhetsutvecklare  
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Karin Larsson Enhetschef Försäkringskassan 

Helena Ek Fält Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Linnea Lindström Enhetschef IFO Söderhamns kommun 

Helena Larsson Enhetschef AME Söderhamns kommun 

Helene Breed processledare Region Gävleborg 
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Arbetsförmedlingen kommer att få ytterligare en handläggare som 

arbetar med Trisam. Camilla och Helene kommer att kunna vara 

praktiskt stöd till teamen.  

 

4. Insatskatalogen – inget nytt. 

 

5. Handlingsplan. Angelica informerar om att det är en ny mall för 

2022 och kommer att föra över relevanta delar till den. 

Handlingsplanen får diskuteras på kommande möte. 

 

6. Övrigt. Vi pratar om deltagandet i Mysam. Kan komma att behövas 

representation från funktionshindersidan. Ann-Catrine tar med sig frågan 

om representation. 

 

Mindset – ett samarbete har startat och man är i Söderhamn vissa dagar. 

Det är svårt att finna deltagare. 

 

 

Angelica Gabrielsson 

Sammankallande 
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