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Lotta Qvarnlöf, del av mötet 

Patrik Lindström, del av mötet 

Karin Pettersson, del av mötet 

Gunilla Voxlin, del av mötet 

Angelica Gabrielsson, Processledare 

 

 

 
1. Välkommen/Dagordning 

Angelica Gabrielsson hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning 

godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

      Vi gick igenom dessa, det var inget att ändra.  

    

3. Styrgrupp personliga ombud 

Mysam fungerar som styrgrupp för personliga ombud. En gång per år 

kommer det att vara styrguppsmöte. På dagens möte presenterade Patrik 

och Karin läget och hade några frågeställningar till Arbetsförmedlingen 

och Försäkringskassan. En frågeställning handlade om 

Försäkringskassans regler när myndigheten betalat ut pengar på ett 
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felaktigt sätt och en annan handlade om möjligheter till kontaktvägar in 

till Arbetsförmedlingen. När frågor kring ärenden kopplade till 

Försäkringskassan dyker upp kan Patrik och Karin kontakta Joel som är 

samverkansansvarig på Försäkringskassan. Och om det blir frågor som 

berör ex Arbetsförmedlingen så tar man omgående en kontakt där. Till 

styrgruppen lyfter man sedan sådant som är mer av ”systemfelskaraktär” 

där vi försökt hitta lösningar redan innan styrgruppen. Styrgruppen kan 

också få en allmän redovisning av läget. 

 

Angelica tar kontakt med Gunilla för att prata om 

styrgrupp/Mysammöte. 

 

4. Handlingsplan 2021-2022 

Vi arbetade med handlingsplanen tillsammans, kommer som ett separat 

dokument till minnesanteckningarna. 

 

5. Insatskatalogen 

 

Vi pratade om punkten under handlingsplanearbetet. Kontakt tas mellan 

Kristina Norberg och samordningsförbundet. 

Kommunikationsavdelningen på Nordanstigs kommun knyts till frågan 

via Kristina. 

 

6. Våld i nära relationer 

Se ovanstående.  

    

7. Rapport från respektive organisation 

 

Parterna fick möjlighet att maila information kring nyheter eftersom 

tiden var knapp vid mötet: 

 

Samordningsförbund Gävleborg nulägesrapport; 

Fokusområden: Mysam, Trisam 2.0 utvecklingsspår, Individinriktade insatser i 

Ockelbo, Ovanåker, Hofors. Förstudie i Hudiksvall om Egenmakt genom 

tjänstedesign. 

 

Vad vi främst har att hantera nu är pågående förordnings- och lagändringar. Mest 

påtagligt är den förordningsändring som säger att FK inte ska bedöma arbetsförmågan 

mot hela arbetsmarknaden förens dag 365 i sjukfallet för anställda och egenföretagare. 

Detta är en förordningsändring som gäller tillsvidare. Dock finns ett lagförslag som ska 

upp i riksdagen i Mars. Vi vet inte exakt vad förslaget innebär men det kommer att 

handla om utökade möjligheter för FK att göra undantag från att bedöma 

arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden efter dag 180. Vi tror att 
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förordningsändringen kommer att gälla fram till dess att det nya lagförslaget är på plats 

(om det kommer på plats).  

 

Vidare har FK en ny generell inriktning för 2021 och tre år framåt. Inriktningen pekar 

ut ökat stöd till individen och samordningsuppdraget som prioriterade områden. Det 

här kommer såklart att vara en process och men man kan förvänta sig att inriktningen 

allt efter som kommer att resultera i en mer aktiv handläggning.   

   

Vidare har inflödet av sjukfall stigit något under pandemin men detta rör främst korta 

sjukfall som är åter i arbete vid ansökan. En majoritet av FKs personal jobbar fortsatt 

hemifrån och beslut om hemarbete är taget till Juli. 

 

8. Övrigt 

 

9. Kommande möte 

 

Kommande möten blir 22 februari 07,30 – 08,15 (extrainsatt) samt 27 

april 2021 14,15-16,15 

 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 
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