
 
 Minnesanteckning  

 
  
 
Angelica Gabrielsson, Processledare 

 
Samordningsförbund Gävleborg 
Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle 
Telefon: 072-724 68 56 | Org.nr. 222000-3137 
www.finsamgavleborg.se  

 

Sammanträde med Mysam Nordanstig 

Datum:  16 september 2021  

Tidpunkt:  09.45-11.45 

Plats:  Teamsmöte 

                      
 

 
 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet. 
 

2. Vi gick igenom dagordningen samt föregående minnesanteckningar. 
 

3. Information Arbetsförmedlingen 
Anna berättade om Arbetsförmedlingens utvecklingsarbete. En 
handläggare kommer i fortsättningen inte följa med en kund hela vägen till 

Namn Roll Organisation 

Per Lundgren verksamhetsutvecklare  
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Bente Sandström Enhetschef arbete och försörjning Nordanstigs kommun 

Kristina Ersson 
Enhetschef vuxenstöd och 
funktionshinder Nordanstigs kommun 

Susanne Pettersson 
Enhetschef gruppboende och 
daglig verksamhet Nordanstigs kommun 

Helene Tyren Samverkansansvarig Försäkringskassan 
Anna Fält Skoglund Enhetschef Försäkringskassan 
Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 
   
   
Ej närvarande:   
Linda Reit Vårdenhetschef Region Gävleborg 
Jannice Nilsson Vårdenhetschef Premicare 
Gunilla Woxlin Enhetschef samordningsenheten Nordanstigs kommun 
Karin Henningsson Verksamhetschef vård och omsorg Nordanstigs kommun 
Kristina Norberg Enhetschef barn och elevhälsan Nordanstigs kommun 
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arbete utan det kan bli byten av handläggare då man har olika 
kundleverensområden. Dessa är: 
Skriva in, planera, bedöma. 
Utbilda och vägleda 
Rusta och matcha 
Rehabilitera 
De kompletterande aktörerna får mer ansvar. Mötesformen gemensam 
kartläggning tillsammans med Försäkringskassan blir kvar, och kommer 
inte ske i regi av kompletterande aktör. Det finns nu lagförslag inför 2022 
som ska på remiss.  
 

4. Information Försäkringskassan 
Anna berättar om Försäkringskassans utveckling. Arbetet ska öka med stöd 
till individen och samordning. Vissa arbetsuppgifter koncentreras 
regionalt/nationellt för att frigöra resurser till samordning. Detta betyder 
också att handläggare måste få kompetensutveckling för att kunna sköta 
uppdraget. Regelverket för sjukersättning är under översyn men det finns 
inte någon lagändring ännu. Helene kommer att ha dialog med enheten 
som arbetar med sjuksersättning på Försäkringskassan för att kunna delge 
löpande information till Mysam. Lagförslag kan presenteras på kommande 
mysammöte. 
 

5. Nästa steg – individinsatser 
Angelica berättar kort om arbetsgruppens arbete, där man har lagt tid på att 
beskriva målgrupp som kan fungera för samtliga parter att söka 
Finsammedel från. Man har även diskuterat metodik för insatser och ser att 
vi har flera goda exempel i länet att hämta erfarenheter från. När det gäller 
Nordanstig så avvaktar vi arbetsgruppens resultat innan egna 
projektförslag arbetas fram. 
 

6. Bedömning arbetsförmåga 
Samordningsförbundet kommer att erbjuda utbildning främst till 
medarbetare inom arbetsmarknadsenheter i länet, under våren 2022. 
 

7. Handlingsplanen 
När det gäller våld i nära relation så ligger frågan kvar och bör tas tag i. 
Fortfarande utmaning med regionens medverkan i Mysam. 
Fråga om sekretessutbildning – skulle det kunna göras gemensamt? Frågan 
bollas till Per och Anna-Karin. 
 

8. Indikatoruppföljning 
Det är dags för den årliga uppföljningen av samverkan och 
Mysamdeltagarna uppmanas fylla i enkäten på följande länk: 
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=glIB86wd4kOy837TcHslIi-
0FcHKwiBEuiI43YyQG1tUOElXTDFaWkNNQkJRNkIxVkFMVVRBNU9TUS4
u 
 

9. Rapport från respektive part  
Bente berättar om förändringen av kommunens organisation. 
Arbetsmarknad, flyktigverksamhet och försörjningsstöd är i en enhet hos 
Bente. Barn och familj finns hos Katarina Sjölander Hamrin.  
Kicki har vuxenstöd med myndighetsutövning och missbruk. 
Myndighetsutövning handlar om att utreda och fatta beslut om insatser för 
äldre, funktionshindrade, enligt SoL. Fokus är nu på att få ihop enheterna, 
hitta samarbeten och hantera individärenden. Vid nästa Mysam kommer 
kommunen att informera mer om sitt arbete. 
Samordningsförbundet arbetar med budget och planering för 2022. 
 

10. Övrigt 
 
 
Angelica Gabrielsson Processledare 
 


