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Sammanträde med Mysam Sandviken 

Datum:  18 maj 2022 

Tidpunkt:  13.00-14.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      

Minnesanteckning 

 

1. Angelica hälsade välkommen. Vi gick igenom dagordningen och 

föregående minnesanteckningar. 

 

2. Finsamprojekt – uppdateringar. Katarina berättade om Kärnhuset 2.0 och 

arbetet med att utforma ansökan. Det är ett samarbete med bland annat 

arbetslivsförvaltningen och IFO och kommer rikta sig till de som står 

längst från arbetsmarknaden. Beslut kring ansökan planeras till september 

och Katarina skickar ut ansökan till alla för påseende. Underskrifter behövs 

innan semestrarna drar igång. De metoder man kommer att arbeta kring 

och titta närmare på är BIP, arbetsförmågebedömningar, SE metodik. Man 

vill nå ett bra flöde från IFO till arbetslivsförvaltningens organisationer. 

 

Namn Roll Organisation 

Anna-Karin Hainsworth Förbundschef 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Katarina Gröndal Enhetschef IFO Sandvikens kommun 

Ulrika Janson Enhetschef Omsorg LSS Sandvikens kommun 

Helene Breed processledare Region Gävleborg 

Anna Magnusson Kroon Sektionschef  Arbetsförmedlingen 

   

Mikael Bergdahl Enhetschef Försäkringskassan 

Siv Båtman Vårdenhetschef Region Gävleborg 

Lisen Lundgren rehabkoordinator Falck Hälsopartner 

Petra Johannesson  Vårdenhetschef Region Gävleborg 
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Angående Fontänhus så berättar Katarina att man bla gjort flera 

studiebesök och arbetet flyter på. Angelica bjuder in Maria R till 

kommande möte för information. 

 

3. Trisam styrgrupp. Helene informerade om läget i teamen. Trisam flyter på 

bra. Det varierar lite med hur många ärenden som lyfts till Trisam varje 

gång – Sandviken södra har 1-3 ärenden per gång och Falck hade 5 

ärenden förra gången. Det har varit kö på ärenden till Trisam i Sandviken 

och cheferna uppmanas prata med sina medarbetare om hur de ser på det, 

vilka ärenden som lyfts. Ibland kan det vara bra att kunna ta direktkontakt 

med reko istället för att lyfta en fråga till Trisam. Processledarna finns 

tillgängliga för att introducera nya medarbetare och stödja i teamen. 

Metodstödet är uppdaterat och finns tillgängligt på Samordningsförbundets 

hemsida. I höst kommer trisamteamen bjudas in till att möta 

rehabkoordinatorerna för erfarenhetsutbyte. En konferens planeras till den 

13 oktober. 

 

4. Handlingsplan Sandviken. Vi uppdaterar handlingsplanen. 

 

 

5. Insatskatalogen. Anna-Karin stämmer av med Lina om något kommit in till 

insatskatalogen från Johnny. 

 

6. Övrigt - 

 

7. Nästa möte blir den 14 september kl 13.00 

 
 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

	Minnesanteckning
	1. Angelica hälsade välkommen. Vi gick igenom dagordningen och föregående minnesanteckningar.

