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Sammanträde med Mysam Söderhamn 

Datum:  2 december 2022 

Tidpunkt:  14.00-15.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
  

Minnesanteckning: 

 

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

samt föregående minnesanteckningar. 

 

2. Ledningsgrupp personliga ombud. Frågan tas upp på kommande möte i 

mars. 

 

3. Finsamprojekt  

 

a. Resan Söderhamn. Linnea berättar om nuläge i projektet. Det 

är ett antal deltagare igång och man har arbetsträningsplatser 

på Redo och AME, som man förstärker med stöd till 

individerna. Man har upptäckt att inte alla individer behöver 

de förberedande/kartläggande insatserna utan kan gå direkt 

Namn Roll Organisation 

   

Anna-Karin Hainsworth Förbundschef 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Linnea Lindström Enhetschef IFO Söderhamns kommun 

Camilla Andersson Rehabkoordinator Region Gävleborg 

Karin Larsson Enhetschef Försäkringskassan 

Victoria Johansson Enhetschef omsorg Söderhamns kommun 

Eva Engström  Söderhamns kommun 
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till aktiviteter. Vissa går vidare i rehabgrupp och kommer att 

ingå i projektet. Då blir det ca 27-30 individer som deltar. 

Samarbete med enheter fungerar bra.  

Man har upptäckt att det kommer in bristfälliga läkarintyg. 

Planeringar kan ske på Trisam, SIP och parter är överens. 

Sedan upptäcks att läkaren går en annan väg i arbetet med 

intyget. Från Mysam vill vi lyfta fram att detta bör komma 

med i kvartalsrapporten.  

En annan utmaning som framkommit berör drogtestande i 

verksamheter, där individer ej tas emot. Detta blir en fråga 

internt inom kommunen att arbeta vidare med. 

Överlag upplevs att projektet löper på bra.  

 

b. ESF + Samordningsförbundet. På mötet fick vi information 

om det förarbete som pågår med Samordningsförbund 

Gävleborg, samordningsförbund i Dalarna och Värmland. 

Syftet med förarbetet är att det kommer en utlysning från 

ESF+ som handlar om kompetensutveckling för 

personal/chefer i mitten av januari, som 

samordningsförbunden gemensamt avser att göra en ansökan 

till. Förarbete pågår inför detta och en inventering sker 

tillsammans med Mysamgrupperna i länet – vad är man 

intresserade av för kompetensutvecklingsinsatser som kan 

stärka samordningsförbundens effekter kopplade till de 

individer vi har som målgrupp? Vi pratade om kunskap 

kopplat till psykisk ohälsa, intellektuell funktionsnedsättning, 

våld i nära relation bland annat.  

 

4. Trisam. I stora delar funkar arbetet bra, men som lyftes tidigare på 

mötet så är det lite utmaningar kopplat till vården och intyg. Det är 

synd att det inte är representanter med på mötet från Regionen så att 

vi kan diskutera frågorna. Camilla tar med sig en fråga utifrån sin 

funktion.  

 

5. Insatskatalogen. Vi får information om utveckling av insatskatalogen 

till Välfärdsguiden, och material var bilagt till mötet. Mer 

information kommer i samband med lansering 2023.  

 

6. Handlingsplan. Vi tittar övergripande och funderar på om psykisk 

ohälsa – missbruk ska läggas till handlingsplanen. Detta får vi prata 

mer om vid kommande möte. 

 

7. Övrigt 

http://www.finsamgavleborg.se/
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a. Uppföljning Mysam. Formen för mysam fungerar bra, men önskar 

mer representation från vården. Bra att skicka aktuell information 

före mötet som Angelica kan bifoga möteskallelsen. 

b. Samverkan. Eva kommer att ta med en problembeskrivning till 

kommande möte, och ev ha dialog med Anna-Karin och Per.  

c. Samsjuklighetsutredningen. Victoria kan berätta lite kort om denna 

vid nästa möte. 

 

8. Nästa möte. Angelica kommer med inbjudningar för 2023. 

 
 

 

Angelica Gabrielsson 

Sammankallande 

http://www.finsamgavleborg.se/
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