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Dagmara Hälsing  
Sara Karsbo 
Petra Ferm 
Anna Fält Skoglund 
Anna Magnusson Kroon 
Per Lundgren 
Angelica Gabrielsson 
 

 
1. Välkommen/Dagordning 

Angelica Gabrielsson hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning 
godkändes. 
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Vi gick igenom föregående minnesanteckningar.  
 

3. Indikatorer uppföljning 
Per gick igenom de indikatorer vi följer i Mysam och Trisam. Utrymme 
fanns att fylla i den digitala enkäten för årets uppföljning. 
 

4. Insatskatalogen 
Vi pratar om insatskatalogen och ser att det kanske finns fler områden 
som ska lyftas in i insatskatalogen. Sofia kommer att få en kontakt av 
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Lina på Samordningsförbundet för att se om delar av primärvårdens 
grupper kan presenteras i insatskatalogen. 
 

5. Information om Mindset, Malin Westberg 
Malin informerade om projektet som är inne på sitt sista år och man har 
funderingar på hur man ska nå ut med sitt arbete. Mindset är en aktivitet 
i Studieförbundsformat som vänder sig till personer som har en låg 
aktivitetsförmåga. Man arbetar med självkännedom på olika sätt. 
Det finns möjlighet för nya deltagare att medverka i verksamheten, 
förutsatt att man kan ta sig till Bollnäs kommun.  
 
Samordningsförbundet bjuder in Malin till en informationstimme där 
man från mysamgrupperna i länet erbjuds delta digitalt. Detta kommer 
ske den 12 oktober kl 08.00. 
 

6. Hållbart arbetsliv  
Vi får information nuläget i projektet. Uppdatering sker också 
kontinuerligt genom nyhetsbrev. 
 
15 individer per år ska tas in, totalt 45 individer. 13 deltagare medverkar 
just nu i projektet och antalet deltagare ökar. Det känns som att man har 
hittat ett bra samarbete, och man tror på metoden. Man får positiv 
feedback från enskilda och parter. Det är hela tiden viktigt att följa upp 
och inte släppa taget kring deltagaren. Projektet har hittat vägar att nå 
Arbetsförmedlingen. 
 
Man ska fortsätta med intern information, dialog med ec för daglig 
verksamhet. Den interna handlingsplanen i Ovanåkers kommun berör 
mål om att sänka försörjningsstödet.  
 

7. Utbildning bedöma arbetsförmåga 
Per informerar kort om att utbildningen planeras till våren för länet. Mer 
information kommer. 
 

8.  Handlingsplan 
Handlingsplanen uppdateras kring koppling projekt – Trisam. Vi 
uppmärksammar att det har varit bekymmer med inremitteringar till 
Trisam från Försäkringskassan, samt tidigare även AF. 
Försäkringskassan ska se vad som kan göras för detta, man arbetar med 
att öka kompetensen hos handläggare. Af meddelar att man uppfattar att 
vården är snabb att remittera till Trisam vilket är bra. Men det kan vara 
en utmaning att hitta rätt kommunikation med kompletterande aktörer. 
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En annan del som bör förbättras kopplat till Trisam är hur man är 
förberedd inför möten.  
 
Diskussionen går vidare och vi pratar om vad som var tanken från 
början med Trisam? Har vi fått olika förväntningar? Det finns behov för 
bla vården och socialtjänsten att prata ihop sig. 
 
Vi avslutar punkten med att konstatera att vi behöver prata Trisam 
styrgrupps uppdrag igen samt Mysam för att se vad som är 
strategiskt/operativt och kunna få ett bra flöde för grupperna. Förslaget 
är att Mysam bjuder in så att samtliga representanter från Trisam 
styrgrupp medverkar vid kommande möte för att prata uppdrag. 
 

9. Laget runt - avslutning 
 

Sara berättar om att ny enhetschef är Sandra Westberg. Fokus inom 
verksamheten och från politiken är kopplat till försörjningsstöd. Man arbetar 
med en handlingsplan tillsammans med AME och SFI. 
Anna F-S berättar om att fokus för verksamheten nu handlar om mer stöd 
till individen och samordning av insatser. Vissa arbetsuppgifter koncentrerar 
nationellt/regionalt. Från oktober blir det successivt kontorsarbete igen. 
Stefan berättar om att det nu när varsel lagda på AME, och man funderar 
hur AME ska se ut framöver, vilken roll enheten ska ha. Det är flera projekt 
som är på gång, många riktade mot äldre och utlandsfödda. 
Anna M-K berättar om reformeringen på AF som fortsätter. Krom kommer 
att medföra en del nya insatser, vissa avtal löper på. Flera nya aktörer är på 
väg in och man har uppstartsmöten för dessa. 
Kristina berättar att man fortsätter arbeta med vaccinationerna, man har inte 
nått ut till alla nysvenskar. En ny läkare har anställts, man har startat må-
bättre grupp och multimodala teamet.  
Per berättar om att Sandviken lämnat in en ansökan om att projektera för ett 
Fontänhus. IPS- projekt är på gång i Hudik. Även Ljusdal och Gävle arbetar 
med ansökningar om Finsammedel 
 

 
10. MYSAM möten för 2021 

 
Kommande möte blir den 25 nov 14.15-16.15 

 
 
Angelica Gabrielsson 
Processledare 
 


