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Sammanträde med Mysam Söderhamn 

Datum:  13 maj 2022 

Tidpunkt:  14.00-15.30 

                      
  

Minnesanteckning 

 

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

föregående minnesanteckningar. 

 

2. Personliga ombud ledningsgrupp – aktuella frågor? Punkten utgick. 

 

3. Finsamprojekt Resan. Nuläge. Helena berättade att 13 personer startat och 

att planen är att en individ i veckan ska kunna starta. 4 personer har 

kommit vidare till sysselsättning och arbetsträning. Man har sett att det är 

svårt för vissa personer att komma till ett första trepartssamtal. Man har 

bjudit in HR för att prata om arbetsanpassningar. Man har besökt Bollnäs 

för att prata om arbetsträningsstationer och få information därifrån kring 

hur de arbetat. Fritidsbanken planeras öppna i juni och då får man tillgång 

till mer träningsplatser. Samarbetet pågår med Trisam. Några team saknar 

utbildning kring arbetsförmåga och man har sett att teamet saknar 

rehabkompetens. Man kommer att kontakta AF för att ha dialog om hur 

träningsplatser kan utformas. Per berättar att han kommer besöka projektet 

den 2 juni.  

 

Namn Roll Organisation 

Per Lundgren verksamhetsutvecklare  
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Eva Engström Enhetschef daglig verksamhet Söderhamns kommun 

   

Helena Larsson Enhetschef AME Söderhamns kommun 

Karin Larsson Enhetschef Försäkringskassan 

Robert Hill  Verksamhetschef Doktorama 

Camilla Andersson Rehabkoordinator Region Gävleborg 
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4. Trisam – nuläge. Camilla berättar om nuläget i teamen. Metodstödet 

till Trisam har uppdaterats och finns tillgängligt på 

Samordningsförbundets hemsida. Processledarna finns tillgängliga 

som stöd för nya medarbetare och för dialog i teamen. Trisamteamen 

kommer att kunna träffa rehabkoordinatorerna i höst för dialog och 

erfarenhetsutbyte. Trisamkonferens planeras till 13 oktober. 

 

5. Insatskatalogen. Resanprojektet ska läggas till insatskatalogen. 

Söderhamns kommun saknar länk till insatskatalogen. 

 

6. Handlingsplanen uppdateras. 

 

7. Övrigt. Arbetsförmågeutbildning planeras 29-30 september.  

 

8. Nästa möte blir den 9 september kl 14.00  

 
 

 

Angelica Gabrielsson 

Sammankallande 
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