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Sammanträde med Mysam Söderhamn 

Datum:  9 september 2022 

Tidpunkt:  14.00-15.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
  

Minnesanteckning: 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet. Vi presenterade oss för varandra, 

gick igenom dagordning och föregående minnesanteckningar. 

 

2. Finsamprojekt. Vi fick höra om hur arbetet med Resan går framåt. Man 

identifierar och tar sig an utmaningar successivt. Har upptäckt att 

individerna är i behov av större stöd än man räknat med, och kommer att 

justera lite i processen att man startar lite mjukt innan själva 

bedömningsarbetet kommer igång. Man behöver också mer handledarstöd 

till individerna. Utbildningen i arbetsförmågebedömning ses som värdefull 

och man ser fram emot den. 

 

Namn Roll Organisation 

   

Anna-Karin Hainsworth Förbundschef 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Linnea Lindström Enhetschef IFO Söderhamns kommun 

Helena Larsson Enhetschef AME Söderhamns kommun 

Victoria Johansson Enhetschef omsorg Söderhamns kommun 

Boel Eriksson Vårdenhetschef Region Gävleborg 

Camilla Andersson Processledare/trisamutvecklare Region Gävleborg 

Angelica Gabrielsson Processledare/koordinator Försäkringskassan 
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Projektet har också identifierat utmaning kopplat till Arbetsförmedlingen 

och man arbetar på den kommunala överenskommelsen för att det arbetet 

ska gå lättare.  

 

Hittills har fyra individer gått hela vägen genom projektet – två har sökt 

sjukersättning, en har sökt aktivitetsersättning och en person har visat sig 

ha arbetsförmåga. Gruppen är nöjd med resultatet och dialog och 

redovisning har skett i nämnden.  

 

Inför nästa kvartalsrapport man gärna få någon form av feedback från 

Mysamdeltagarna.  

 

3. Trisam. Camilla beskriver nuläge och att rekoträffar planeras samt 

konferens den 13 oktober. Vi tittade på övergripande resultat och gruppen 

skulle gärna vilja kunna följa var individerna tar vägen efter trisam vilket 

är svårt med dagens teknik och överenskommelser. 

 

4. Insatskatalogen. Inget särskilt. 

 

5. Handlingsplan, vi gör en liten uppdatering.  

 

6. Övrigt. Anna-Karin påminner om indikatoruppföljningen. Angelica 

förbereder för att vi på nästa möte ska göra en uppföljning av hur 

mysamstrukturen funkat under året. Angelica påminner om att nästa gång 

har vi personliga ombud på dagordningen – Victoria tar med sig den 

frågan. 

 

7. Nästa möte blir den 2 december 14.00 

 
 

 

Angelica Gabrielsson 

Sammankallande 

http://www.finsamgavleborg.se/
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