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Sammanträde med Mysam Hofors 

Datum:  16 maj 2022  

Tidpunkt:  09.00-10.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
 

Minnesanteckning 
 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet. Vi gick igenom dagordningen och föregående 

minnesanteckningar. 

 

2. Avstämning Finsamprojekt - Ett hållbart arbetsliv. Olof informerade om nuläget och berättade att 

Helena slutat men Maria och Mikael driver arbetet vidare. Mikael behöver gå utbildning SE 

coach. Just nu har man 11 deltagare i projektet och man tycker att det blir bra resultat. Från 

början var tanken att deltagare skulle gå via Grön Rehab till projektet men man ser nu att de står 

för långt från arbetsmarknaden för att ta det steget. Det är en utmaning att få in deltagare till 

projektet. Man behöver inte gå in genom Trisam utan kan komma in andra vägar. En del i 

lösningen är att AME och socialtjänst ska ha regelbundna avstämningar för dialog.Per berättar att  

han varit på besök och träffat team och arbetsplatser.  

  

Namn Roll Organisation 

Anna-Karin Hainsworth Förbundschef 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Anders Bjärned Chef skolhälsovård Hofors kommun 

Helene Breed Projektledare Region Gävleborg 

Mikael Bergdahl Enhetschef Försäkringskassan 

Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Angelica Gabrielsson processledare 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Olof Wallin Enhetschef AMI Hofors kommun 
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3. Trisam styrgrupp. Helene informerar om nuläge i teamen. Metodstödet till Trisamteamen är 

reviderat och finns upplagt på Samordningsförbundets hemsida. Processledarna finns som stöd 

till introduktion av nya medarbetare och som stöd till teamen. Trisamteamen kommer att möta 

rehabkoordinatorerna i höst för erfarenhetsutbyte. Konferens planeras till den 13 oktober. 

 

4. Insatskatalogen. Lina har haft kontakt med Emma angående att erbjuda informationsinsatser. 

Dessa har inte blivit aktuella ännu. 

 

5. Handlingsplanen uppdateras. Till nästa möte funderar vi på kompetensutvecklingsbehov. Vad 

kan vi dela med oss av – tipsa om? Anders Bjerned bjuder in projektmedarbetare 

suicidprevention till nästa möte. 

 

6. Övrigt. Arbetsförmågeutbildning kommer ske 29-30 september. 

 

 

 
Angelica Gabrielsson, Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

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

