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Sammanträde med Mysam Hofors 

Datum:  7 mars 2022  

Tidpunkt:  09.00-10.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
 

Minnesanteckning 
 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet och vi gick igenom dagordning och minnesanteckningar. 

 

2. Avstämning Finsamprojekt - Ett hållbart arbetsliv. Vi fick information om att det är tio deltagare i 

insatsen just nu. Emma är tillbaka som ansvarig. Det har tillkommit en vikarie i medarbetargruppen. 

Vi pratar om utmaningar till målgrupp med missbruk. Arbetsförmedlingen har en arbetsförmedlare 

som jobbar på anstalt, och ofta har socialkonsulent på AF kontakt med socialtjänst för dialog. Från 

primärvården arbetar man med en speciell sjuksköterska som har kontakt med patient för samtal osv. 

Emma är kontakt i Missbruksgruppen.   

 

3. Trisam styrgrupp. Vi gick igenom resultat 2021 och mål 2022. Från primärvården tycker man att 

arbetet flyter på bra. Från AF får vi information om att man startat kompletterande bedömningsteam  

 

Namn Roll Organisation 

Per Lundgren verksamhetsutvecklare 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

   

Emma Lundin Enhetschef försörjningsstöd Hofors kommun 

Eva Källström vårdenhetschef Region Gävleborg 

Anders Bjärned skolhälsovård Hofors kommun 

   

Mikael Bergdahl Enhetschef Försäkringskassan 

Helena Ek Fält Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Angelica Gabrielsson processledare 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

   

Hanna Lundman Enhetschef LSS Hofors kommun 
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i regionen för individer med ohälsa. Där finns specialister att tillgå. Från kommunen beskrivs en 

utmaning när extra tjänster inte finns längre, flera kommer tillbaka till försörjningsstöd. Det finns ett 

beslut från nämnd att alla i dua inte behöver vara inskrivna på AF för att få vara på Ami. 

 

4. Insatskatalogen. Emma ska kontakta Samordningsförbundet för ev uppdatering. 

 

 

5. Handlingsplan. Det är en ny mall för handlingsplan, och Angelica får i uppdrag att föra över relevant 

information till den nya mallen så tar vi upp den på kommande möte. 

 

6. Övrigt 

- 

 
Angelica Gabrielsson, Processledare 
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