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Sammanträde med Mysam Hofors 

Datum:  12 september 2022  

Tidpunkt:  09.00-10.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
 

Minnesanteckning 
 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet, vi gick igenom dagordning och föregående minnesanteckningar. 

 

2. Jessica Engholm informerade oss om arbetet kring suicidprevention som pågår, och visade bilder. Mysam 

reflekterade tillsammans kring arbetet som sker där det är viktigt att vi startar samverkan i unga åldrar. Från 

Hc funderar man på ev möjligheter att ge Jessicas information till personalen och Per tipsar om ett liknande 

arbete som skett i Ovanåker.  

 

3. Christina Hansson kom till mötet och berättade om tankar som finns kring att utveckla Växthusets verksamhet 

med att också inbegripa djurhållning. Det brukar vara ett positivt inslag i rehabilitering att vara tillsammans 

med djur. Arbete har påbörjats tillsammans med Länsstyrelsen för att undersöka förutsättningarna och man är 

fundersam på om det går att göra Finsamprojekt kring detta. Alla är positiva till den typen av verksamhet och 

en del av möte kan tänka sig arbeta på ett kommande möte kring frågeställningen (Eva, Emma, Olof, Anders, 

Camilla, Per). Christina stämmer av med Hanna om nästa steg. 

Namn Roll Organisation 

Per Lundgren Verksamhetsutvecklare 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Olof Wallin Enhetschef AMI Hofors kommun 

Emma Lundin Enhetschef försörjningsstöd Hofors kommun 

Eva Källström vårdenhetschef Region Gävleborg 

Anders Bjärned skolhälsovård Hofors kommun 

Linda Berglinder projektmedarbetare Hofors kommun 

Mikael Bergdahl Enhetschef Försäkringskassan 

Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Angelica Gabrielsson processledare Försäkringskassan 

Niklas Videnberg   

Camilla Andersson Processledare/trisamutvecklare Region Gävleborg 

http://www.finsamgavleborg.se/
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4. Avstämning Finsamprojekt - Ett hållbart arbetsliv. Olof berättar om nuläget i projektet där det är sex personer 

inskrivna. Man utvecklar dialoger med handläggande myndigheter för att få fler personer inskrivna till 

projektet, det har varit utmaning att starta upp ärenden. Trisam kommer att involveras mer. Man har 

samverkan med lokalt näringsliv, en medarbetare arbetar med företagskontakter. Det går framåt men är inte 

lätt.  

 

5. Trisam. Camilla informerar om nuläget. Rekoträffar planeras liksom konferens den 13 oktober. Regionen har 

startat dialog med kommunen för att diskutera alternativ till läkarintyg och möjligheter att göra planeringar 

istället. Trisam behöver bli mer känt i kommunen och Helene Breed kommer att bjudas in till APT, Johannes 

har mailkontakt. 

 

6. Insatskatalogen. Inget särskilt att lyfta.  

 

7. Handlingsplan. Vi påminner oss om hur vi ev kan erbjuda kompetensutvecklingsinsatser till varandra. Maila 

Angelica om man har förslag. 

 

8. Övrigt. Per påminner om indikatorenkäten.  

 

   10.        Nästa möte blir den 5 december 09.00 

 

 

Angelica Gabrielsson, Processledare 
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