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Förslag till dagordning 

 

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

samt föregående minnesanteckningar.  

 

2. Finsamprojekt – uppdatering Connect. Vi har fått utkast till ansökan 

skickade till Mysam för påsyn och ställningstagande om den ska skickas in 

till Samordningsförbundet. Projektet handlar om göra en genomlysning av 

de individer som finns hos IFO för att se hur arbetsförmåga kan se ut. 

Arbete ska ske i olika moduler med kartläggning och arbetsprövning. 

Under mötet diskuterades hur psykiatrin medverkar och de kommer vara 
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med vid behov. Praktikertjänst har varit delaktiga i förarbetet, och Helena 

Bikoff har varit med från primärvård. Mysam tycker att det ser bra ut och 

ser med spänning fram mot Samordningsförbundets beslut. 

 

3. Trisam. Helene B informerar om nuläget i Trisamteamen, arbetet flyter på 

och man har en god medverkan från vårdpersonal. LiseLotte berättar att 

man ökat på rehabkoordinatorfunktion och man arbetar mer direkt kopplat 

till sjukskrivningar. Vi tittar på övergripande statistik och kommenterar att 

det finns en målgrupp som vi inte har så stort fokus på i Trisam och det är 

unga individer. Vi ser att här kan det finnas personer med psykisk ohälsa 

och som har försörjningsstöd. I ålderskategorin 20-29 år är det 140 

individer med försörjningsstöd i kommunen. Helene B lyfter fram att 

Camilla Andersson har ett särskilt uppdrag kopplat till unga och hon kan ta 

kontakt med Kristina för fortsatt dialog kring gruppen. Försäkringskassan 

lyfter fram att man önskar mer detaljerad statistik. 

 

4. Handlingsplan Bollnäs. Vi pratar om vad som är på gång och gör 

uppdateringar i handlingsplanen. Kommenterar samarbete AME och 

coacharbete, detta fungerar bra. Personer med arbetsförmåga slussas vidare 

och årsanställningar funkar bra. Man skulle önska praktikplatser även hos 

AME. Samverkan med AF är lite svårare utan naturlig ingång. Skulle vara 

önskvärt att kunna stämma av med AF en-två gånger per termin. Generellt 

har det uppmärksammats att mer kunskap behövs kring personer med 

autism, hur deras behov och möjligheter ser ut. Kicki lyfter fram nya 

riktlinjer kring autism-adhd som lanseras i november av Socialstyrelsen. 

 

Behov av kompetensutveckling finns – Samordningsförbundet tar fram 

förslag på upplägg. 

 

5. Insatskatalogen. Anna-Karin informerar om att det kommer att ske en 

genomgång av de insatser som ligger i insatskatalogen för att se om de ska 

uppdateras. Kontakt tas då med ansvariga. 

 

6. Övrigt 

 

a. Anna-Karin påminner om indikatorenkäten. 

 

7. Nästa möte blir den 12 december kl 10.00 

 
 

 

Angelica Gabrielsson 
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