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Mysam Ovanåker 

Datum:  21 september 2022 

Tidpunkt:  14.00-15.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
 

 

 

Förslag till dagordning: 

 

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

föregående minnesanteckningar.  

 

2. Nuläge Hållbart arbetsliv. Mysam kommer att få ta del av utkast till 

kvartalsrapport och har möjligheter att komma med inspel till den. Arbetet 

att utveckla samarbete AME-försörjningsstöd går framåt. Det har varit bra 

att vara samlokaliserade, det blir bra samarbete. Idag är 10-12 individer 

inskrivna i projektet, det ska totalt vara 45 stycken utifrån projektplan. Det 

är fortfarande tuffare utmaningar kring individerna som kommer med nu, 

Namn Roll Organisation 

Anna-Karin Hainsworth Förbundschef 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Anna Fält Skoglund Enhetschef  Försäkringskassan 

Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Christina Billmark Elfstrand Verksamhetschef Region Gävleborg 

Katrin Lindberg Rehabkoordinator Region Gävleborg 

Sofia Rudman Palm rehabkoordinator Region Gävleborg 

Åsa Olsson Verksamhetschef biståndsenh/LSS Ovanåkers kommun 

Stefan Jonsson Verksamhetschef AME Ovanåkers kommun 

Sara Karsbo Verksamhetschef IFO Ovanåkers kommun 

Angelica Gabrielsson Processledare Försäkringskassan, SFG 
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och krävs mer jobb från medarbetarna. Anna-Karin lyfter frågan om det 

kommer ske någon form av analys av könsskillnader i projektet, och 

kommer prata vidare tillsammans med Sara och Stefan kring detta. 

 

3. Trisam. Vi pratar om nuläge i Trisam där man från projekt ”Hållbart..” är 

nöjd med hur det fungerar. Vi tittar övergripande på statistik. Reflekterar 

kring att det lyfts in färre ärenden, teammedarbetare i länet lyfter upp att 

man hittar andra vägar än Trisam. Vi diskuterar kring Trisam generellt, vad 

är målet? När kan vi vara nöjda? Vad tycker individer som berörs av 

Trisam? Bestämmer att vi pratar mer på kommande möte om uppdrag och 

mål för att skapa en gemensam förväntansbild. 

 

4. Handlingsplan Ovanåker. Vi gick igenom handlingsplanen och 

kommenterar lite om vad som händer. 

 

5. Insatskatalogen. Vi påminner om uppdateringar, ev kan fler insatser från 

regionen vara aktuella. 

 

6. Övrigt 

a. Angelica påminner om punkten ”personliga ombud” som kommer 

med på nästa möte. 

b. Aktivitetsrapportering AF. Diskussion kring de svårigheter vissa 

grupper av individer har kring aktivitetsrapportering, en del i ett 

digitalt utanförskap. Hur kan detta utvecklas? AF utvecklar delar 

av sin hemsida. Anna-Karin ska undersöka hur man arbetar kring 

frågan från Samordningsförbunden. 

 

7. Nästa möte blir den 14 december kl 14.00 

 
 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 
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