
 

 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 Ljusdal 

Datum:  9 september 2022 

Tidpunkt:  10.00-11.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
  

Förslag till dagordning: 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet och vi gick igenom dagordningen. 

 

2. Finsamprojekt. Lisa berättade om läget i projektet. Det är idag 19 inskrivna 

och 4 ytterligare på väg in. Fler män än kvinnor. Intag sker främst genom 

Trisam men också genom IFO, psykiatri, öppet, syo. 4 individer är ute på 

arbetsplatser och man söker plats för ytterligare 4. Endast en individ har 

varit aktuell för studier. 

Samarbetet med psykiatrin har påbörjats och det finns ett intresse 

från dem kring arbetet och att arbeta i team. 

Samarbetet med rehabkoordinatorer upplevs som väl fungerande. 

Projektet har beskrivits i nämnd och man visade stort intresse. Lisa 

bjuder in politik att komma till projektet och titta närmare.  

Kontakt pågår med studieförbund - Mindset för gruppverksamhet. 

Namn Roll Organisation 

Per Lundgren verksamhetsutvecklare  
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Lisa Arvsten Projektledare Ljusdals kommun 

Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Peter Knapp Enhetschef ame Ljusdals kommun 

Elin Fredriksson Enhetschef försörjningsstöd Ljusdals kommun 

Camilla Andersson Trisam processledning Region Gävleborg 

Angelica Gabrielsson Trisam/Mysam processledning Försäkringskassan 

   

   

   

   

http://www.finsamgavleborg.se/
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Projektet kommer att göra fler studiebesök, Ockelbo och Bollnäs är 

av intresse. 

Utbildning arbetsförmåga är på G. 

En utmaning finns i samarbetet med Arbetsförmedlingen när 

individer är i gränsland mellan projekt och vidare till arbete. 

Kommuner och Arbetsförmedlingen arbetar på en överenskommelse 

som kan ge visst stöd i hur samarbete ska se ut. Vi följer frågan i 

Mysam. 

 

3. Trisam. Angelica berättar om nuläget i teamen som flyter på bra, 

tillsammans med Finsamprojektet. Det har varit en träff mellan 

handläggare Trisam från kommunerna i Norra Hälsingland, det 

planeras för konferens 13 oktober samt rekoträffar. 

Vi tittar kort på resultat som ligger i linje med vad som förväntas. 

Deltagarna får reflektera kring vad som man är intresserade av att 

följa och återkoppla till processledare. 

Angelica berättar att ett team i Söderhamn skickat en 

återrapportering som handlar om svårigheter att komma till 

samverkan mot arbete efter Mysam eftersom det är köer hos 

Arbetsförmedlingen. Angelica berättar att frågan har lyfts upp hos 

samtliga parter. Trisamteamet hade förslag att ärenden från Trisam 

ska prioriteras i samverkan. 

 

4. Insatskatalogen. Per berättade att en redaktör (Daniel) för katalogen 

går igenom insatser och gör uppdateringar. Daniel tar kontakt om 

han har frågor kring insatserna. Det är bra att katalogen används, den 

kostar en del pengar. 

 

5. Handlingsplan. Vi gick igenom handlingsplanen och gjorde några 

uppdateringar. 

 

6. Övrigt. Per påminde om indikatoruppföljningen. Det har gått ut ett mail 

kring en studie våld och rehabilitering från högskolan. Svara på mailet om 

man är intresserad av att delta i studien. Angelica lyfter en fråga om att 

utvärdera vårt arbete i Mysam nästa tillfälle – vad är bra, vad ska vi göra 

mer av, vad ska vi göra mindre av? Tips på utvärderingsmodell får gärna 

skickas till Angelica. 

 

7. Nästa möte 2 december kl 10.00. 

 

Angelica Gabrielsson 

Sammankallande 

http://www.finsamgavleborg.se/
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