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1. Välkommen/Dagordning  

Angelica hälsade välkommen. Dagordning godkändes och förgående 

minnesanteckningar godkändes 

 

2. Reflektion från workshopar 7 och 10 maj 

Vi pratade lite kort om workshoparna där även Ockelbo var med och 

presenterade Ett hållbart arbetsliv vilket var mycket uppskattat. 

Medverkandet gav ideer till utveckling på olika sätt, och väckte frågor 

kring hur man kan samarbeta över kommungränserna. Viktigt att se 

hur vi kan skapa insatser som är oberoende av individers ersättning.  

 

3. Nuläge i projektet 

Mikaela berättar om nuläget i projektet. Det är 19 registrerade i SUS. 8 

är utskrivna och det finns 5 ytterligare deltagare som av olika 

anledningar inte registreras i SUS. Resultatmässigt är det fler som går 

till studier. Det är också en utmaning att få in deltagare till projektet nu 

när AF inte remitterar. Joel tar med sig frågan till Försäkringskassan 

om att förmedla att individer söks till projektet.  

http://www.finsamgavleborg.se/
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En utmaning är de individer som inte finns hos någon – hur når man 

dem? Kan man nyttja brukarorganisationer? Mikaela kan ta kontakt 

med Anna Öhman för att prata om detta. 

När det blir stopp i rehabiliteringsprocesser så mår individerna sämre 

och ”går tillbaka” ex när man väntar på att komma till eller från 

psykiatrin. Det innebär att man får backa i projektets process, återgå 

mer till att motivera individen igen. 

Kring implementering så arbetar man för att utbilda medarbetare i IPS 

ihöst. Man behöver också få ett godkännande från KS och Anders R 

arbetar i den frågan. 

 

En annan utmaning är kopplingen till habiliteringeringen. Mikaela tar 

kontakt med hab och beskriver projektet. 

 

En utmaning att man inte budgeterat för tolk i projektet, målgruppen 

blir lite mindre då.   

 

4. Information från psykiatrin 

Susanne från psykiatrin är inbjuden till mötet för att presentera sig och 

ge övergripande information från psykiatrin. Hon berättade om deras 

arbetssätt med olika team och hur de nyttjar rehabkoordinator i arbetet. 

Nu i pandemin har mycket arbete skett via skype.  

 

I Sandviken har man en speciell del som kallas ”förstärkt och flexibel 

öppenvård” som är framgångsrikt. Genom det arbetar man proaktivt 

när det finns risker för individer av olika anledningar.  

 

I dagsläget är köer till utredningar och behandlingar och det är 

utmanande.  

 

Susanne berättar också att hon kommer att vara mer aktiv kring 

Mysam i höst och att hon gärna kommer och informerar om psykiatrin 

på APT (digitalt).  

 

5. Insatskatalogen 

Inget nytt att lägga till. Lina informerar om insatskatalogen den 14 

juni. 

 

6. Information från parterna 

 

Joel informerar om att läget är stabilt, och hänvisar till tidigare 

information.  

http://www.finsamgavleborg.se/
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Per berättar att nu pågår uppföljningar från workshoparna och att 

arbetsgrupp startas för att ta itu med arbetet. 

Anna berättar att konjunkturen vänder och det är positivt. Nu är 

prioriteringen på långtidsarbetslösa. 

Sofia berättar att man ser en ökning av försörjningsstödstagare. 

AnnaLena beskriver att just nu är största fokuset bemanning inför 

sommaren. 

 

7. Övrigt 

Sofia beskriver att det söks deltagare till nätverk kring hedersrelaterat 

våld, man vill gärna ha dialog med Försäkringskassan och AF. Sofia 

tar med sig reflektion att det är möjligt att representation redan finns. 

 

Joel beskriver hur Försäkringskassan går till att arbeta mer kring 

samverkan/stöd till individen. Finns några särskilda förväntningar på 

Försäkringskassan kopplat till detta? Trisamteamen är viktiga att 

använda, att man hittar individer som är i behov av stöd. En fundering 

lyfts att det kanske blir större samordnande del hos Försäkringskassan 

när AF smalnar av sitt uppdrag. 

 

8. Mysam 2021 

Nästa möte 10 september 9.45-11.45 

 

 

 

Vid pennan  

Angelica Gabrielsson, processledare 
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