
 

 Minnesanteckning  
 

 

 

Angelica Gabrielsson, Processledare 

 

 

 

Samordningsförbund Gävleborg 

Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle 

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

www.finsamgavleborg.se  

 

Sammanträde med Mysam Ockelbo 

Datum:  7 mars 2022 

Tidpunkt:  15.00-16.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
 

Minnesanteckning: 
 

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

minnesanteckningar. 

 

2. Information kring läkarintyg. Vi hade tidigare i Mysam lyft fråga kring hur läkarintyg ska skrivas 

kring individer med försörjningsstöd. Utveckling pågår från regionens sida kring att fasa ut 

standardiserade intyg för målgruppen och istället fokusera på att kunna göra bra planeringar och ta 

tillvara individers förmåga. Camilla berättar om arbetet som pågår kring detta och det tas emot 

positivt av kommuner i länet. 

 

3. Hållbart arbetsliv. Totalt 37 individer har varit delaktiga i insatsen i Ockelbo. Försäkringskassan har 

också remitterat till projektet efter att ha tittat igenom sjukskrivningsärenden för att se om det kan 

Namn Roll Organisation 

Per Lundgren verksamhetsutvecklare 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Camilla Andersson processledare Region Gävleborg 

Elin Ahtinen Chef primärvården Region Gävleborg 

Helene Breed processledare Region Gävleborg 

Mikaela Forsberg projektkoordinator Ockelbo kommun 

   

Mikael Bergdahl Enhetschef Försäkringskassan 

Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 
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finnas individer som kan vara aktuella. Micke får en fråga med sig om Fk fortfarande kan initiera 

ärenden till hållbart arbetsliv, trots att projekttiden är slut. Insatsen kommer att fortsätta, och 

socialtjänsten behöver fortsätta remittera ärenden, liksom vården. Man upplever att man har ett bra 

samarbete. Anna-Lena och Mikaela fortsätter att utveckla intern samverkan och man behöver finna 

fler aktiviteter för individer, ex en cafédel. Projektet har tagits emot väl av privata arbetsgivare, de är 

positiva till målgruppen. 

 

4. Trisam styrgrupp. Processledarna presenterade sig. Vi gick igenom resultat från 2021 och målen för 

2022. Mikaela kommer att fortsätta vara knuten till Trisam. Af får en ny handläggare – Malin 

Törnman, som kommer att arbeta med Trisam. Camilla och Helene kommer att vara tillgängliga och 

stödja teamarbetet och introducera nya medarbetare. 

 

5. Insatskatalogen. Inget särskilt att lägga till. 

 

6. Handlingsplanen. Angelica får i uppdrag att uppdatera handlingsplanen i den nya mallen. Mysam 

kommer att arbeta med den vid nästa mötestillfälle. Behov av att få med samarbete LSS/AME och 

försörjningsstöd. 

 

7. Övrigt 

 

Angelica Gabrielsson, Processledare 
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