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Sammanträde med Mysam Söderhamn 

Datum:  15 september 2021  

Tidpunkt:  14.15-16.15 

Plats:  Teamsmöte 
                      

  
 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet, nya deltagare presenterade sig. 
 

2. Vi gick igenom dagordningen och föregående minnesanteckningar. 
 

3. Avstämning ansökan om Finsaminsats 
 
Vi gick igenom ansökan och pratade om målgruppen. Hur ska man arbeta för att nå en helhet för 
insatserna? Kan samarbetsformer utvecklas via projektet? Dessa kan kanske sedan också nyttjas för 
individer som är yngre än den målgrupp projektet riktar sig till.  
Försäkringskassan kan bidra med kunskap kring rättigheter, skyldigheter kopplat till 
sjukförsäkringen samt även rehabiliteringsersättning till individer om det blir aktuellt. Man kan 
också bidra med kunskap kring hur man läser och tolkar information i läkarintyg. 

Namn Roll Organisation 

Anna-Karin Hainsworth Förbundschef  
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Helene Tyren Samverkansansvarig Försäkringskassan 
Anders Grahn Enhetschef daglig verksamhet Söderhamns kommun 
Linnea Lindström Enhetschef IFO Söderhamns kommun 
Helena Larsson Enhetschef AME Söderhamns kommun 
Ingrid Nyström  Söderhamns kommun 
Karin Larsson Enhetschef Försäkringskassan 
Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 
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Arbetsförmedlingen kan bidra med kunskap kring vad som behövs i arbetsträningsplatser. Man vill 
också lyfta behoven som finns av att hitta vägar till utbildning, samt att det idag krävs en digital 
mognad hos individer för att kunna ta del av AF:s utbud. 
Angelica ska ställa frågan till Anders om vad han har för reflektioner. 
När det gäller regionen önskar deltagarna på mötet en större delaktighet. Anna-Karin tar med sig 
fråga till beredningsgruppen. Angelica får också i uppdrag att undersöka närvaro. 
Anna-Karin och Linnea bokar in ett kommande möte för att prata ekonomi i projektet. 
 

4. Insatskatalogen 
Önskan finns om att tillgängliggöra insatskatalogen på kommunens hemsida. Ingrid tar med sig 
frågan. Ingrid, Helena och Linnea pratar vidare kring kommunikation om insatskatalogen. 
 

5. Information kring utvecklingsarbetet Nästa steg – individinriktade insatser 
Angelica berättar om arbetsgruppens arbete där man har haft fokus på att ringa in en målgrupp som 
kan fungera för hela länets behov, samt att man pratat begrepp kring arbetsförmåga och olika 
metoder som kan vara aktuella.  
 

6. Bedöma arbetsförmåga – information om ansökan Finsammedel 
Anna-Karin berättar att den stora utbildningen blir i vår, Söderhamn är intresserad av att utbilda 
medarbetare i förväg. 
 

7. Handlingsplanen  
Handlingsplanen uppdateras. Vi pratar om en gemensam målbild och hur den formuleras. Det 
handlar om progression för individer att komma till egen försörjning. För att nå dit har vi tätat glapp 
mellan myndigheter och insatser. Vi har struktur för vårt arbete och nyttjar Mysam som strategiskt 
forum. 
 

8. Indikatorer – uppföljning 
Det är dags för årlig uppföljning av samverkan i Mysamgrupperna. Enkäten fylls i genom följande 
länk: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=glIB86wd4kOy837TcHslIi-
0FcHKwiBEuiI43YyQG1tUOElXTDFaWkNNQkJRNkIxVkFMVVRBNU9TUS4u 
 

9. Rapport från respektive part 
Helene och Karin berättar om att man nu återgår till arbete på kontoret. Ordinarie regler kring 
sjukförsäkringen gäller fom 1 oktober, exempelvis läkarintyg efter sjunde dagen, ingen ersättning för 
karensdag. Handläggarna stärks i sin kompetens för att kunna arbeta med samordning av 
rehabinsatser. 
Linnea berättar att det sker omorganisering i kommunen och mycket är fortfarande oklart kring detta. 
I dagsläget finns fyra rehabhandläggare med koppling till Trisam. Man ser fram emot det kommande 
projektet. 
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Anna M-K informerar om reformeringen som pågår, att budgeten är på väg och där sker inte så stor 
minskning av medel som man förväntat. Fortsatt arbete kring externa aktörer och mycket fokus på 
digitalisering av tjänster. 
Helena berättar att inom omsorgen utvecklar man sitt arbetssätt och försöker se möjligheter utifrån 
Arbetsförmedlingens förändringar. 
Anna-Karin berättar att man arbetar på budgeten för 2022 stort fokus kring Trisam och nästa steg 
individinriktade insatser. Det har också skapats en referensgrupp kopplat till Samordningsförbundet, 
den består av Tommy Stocka, Anna Danielsson, Mohamed Chabchoub och Eva Alner Liljedahl.    
Ingrid Nyström som medverkade i mötet berättade om fokus på att skapa möjligheter kring 
samverkan, och det kommunövergripande arbete som sker.  
 

   10.        Övrigt 
 
Nästa Mysammöte 2021: 24 november 13.00-15.00 
 
 

Angelica Gabrielsson, Processledare 
 


