Handlingsplan för Mysam Söderhamn år 2019
Samarbetsparter
Söderhamns kommun, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Bakgrund och förutsättningar
Mysam står för Myndigheter i samverkan. Mysam Söderhamn är en lokal chefsgrupp för
fyrpartssamverkan inom rehabiliteringsområdet som verkar inom Söderhamns kommun. Det är en
grupp på strategisk nivå bestående av chefer inom följande verksamheter: kommunens individ- och
familjeomsorg, arbetsmarknadsenhet och omvårdnad om personer med funktionsnedsättning, samt
primärvården, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Representanter för öppenvårdspsykiatrin i
Region Gävleborg, skola/elevhälsa och
kan adjungeras till samverkansgruppens möten vid
behov.
De fyra parterna i Mysam har ett gemensamt uppdrag att möta de utmaningar som finns lokalt inom
välfärds- och rehabiliteringsområdet. Parterna kan samverka finansiellt utifrån lagen om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser, i dagligt tal Finsam1, som trädde i kraft den 1 januari 2004. På
länsnivå bildar de fyra parterna tillsammans Samordningsförbund Gävleborg. Mysam Söderhamn är
en del av samordningsförbundets lokala struktur i länet.
Parterna bestämmer själva vilken/vilka chef/-er som ska delta i Mysam, men en utgångspunkt är första
linjens chef/verksamhetschef. Det är viktigt att den chef som deltar har en övergripande bild av
behovet av samordnade rehabiliteringsinsatser och stöd som leder individen till egen försörjning.
Antalet chefer från respektive part måste vara väl avvägt.
Mysam-gruppen avgör även vem som deltar i Trisam styrgrupp samt dess kalendarium.
I arbetet med att möta de utmaningar som finns lokalt tar varje Mysam-grupp i länet fram en
handlingsplan med mål och aktiviteter. Löpande avstämning av handlingsplanens mål och aktiviteter
sker vid Mysam-gruppens möten, som dokumenteras i minnesanteckningar. Handlingsplanen ses över
årligen och revideras vid behov. Sammankallande ansvarar för att eventuella revideringar görs.
Under 2019 är det den av Samordningsförbundet finansierade processledare för Mysam som är
sammankallande till Mysam träffarna. Den sammankallande har även uppdrag att samordna och stödja
gruppen för att genomföra och identifiera insatsområden. En representant från samordningsförbundets
kansli bjuds in till Mysam-gruppens möten för ömsesidigt kunskaps- och informationsutbyte och för
att få möjlighet till dialog om utveckling av insatser.

Syfte och målgrupper
På övergripande nivå vänder sig Mysam Söderhamn till individer 16–64 år inom kommunens
geografiska område med behov av samordnad rehabilitering. Samverkansgruppens syfte är:
• att säkerställa en tydlig struktur för samverkan inom rehabiliteringsområdet,
•

att utveckla de lokala samverkansformerna för att stödja personer att uppnå egen försörjning.

Mål och aktiviteter för år 2019
Syftet med de lokala insatser och aktiviteter som beskrivs i handlingsplanen är att de ska bidra till att
individer med sammansatta behov får stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig
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själva, att de ska stimulera framväxten av förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat,
samt att de ska bidra till en långsiktigt hållbar samverkan mellan Mysam-gruppens samarbetsparter.
Se bilaga 1 för ett antal stödjande och klargörande frågor som kan användas som ett dialogstöd i
processen att formulera mål och aktiviteter. Till mallen för handlingsplan bifogas också ett lokalt och
regionalt underlag med befolknings- och välfärdsfakta, som kan användas som ett stöd i arbetet med
att identifiera och kartlägga målgrupper och behov (Region Gävleborg, Samhällsmedicin, 2016).
Budgeterade medel för Mysam Söderhamn
Samordningsförbund Gävleborg har beslutat att budget för Mysam Söderhamn, verksamhetsår 2019,
uppgår till 439 530 kr. Budgeten gäller på årsbasis och kan inte tas med till nästkommande år.
Medel faktureras efter beslut om insats, enligt överenskommelse.
Handlingsplan 2019
1. Vilka lokala målgrupper med behov av insatser har vi? Vilka utmaningar har vi?

Identifiera/kartlägga gemensamma utmaningar? Könsfördelning/jämställdhetsperspektivet
Personer hos parterna som har varit borta länge från arbetsmarknaden eller aldrig har kommit in
på den. Kan vara sjukskrivna, ha försörjningsstöd, vara inskrivna hos Arbetsförmedlingen,
utlandsfödda mfl.

2. Det här vill vi fokusera på? På lång/kort sikt

Försöka få till ett gemensamt projekt, utifrån det förslag arbetsmarknads- och socialförvaltningen
tillsammans med Arbetsförmedlingen, tagit fram och presenterade på Mysam 190211.
Ambitionen är att söka Finsam-medel för detta under 2019.

3. Det här behovet av gemensam kompetensutveckling har vi?

I nuläget ser vi inga gemensamma behov men det kan lyftas in i handlingsplanen under året.
Vi ser möjligheten till gemensamma studiebesök och då använda vår lokala pott till att finansiera
sådana besök. Det är fritt fram, och mellan våra möten, för parterna att föreslå sådana aktiviteter.
Det görs lämpligast till Peter Rehnman som samlar på sig förslagen och samordnar dessa
studiebesök.

4. Övrigt

Följa den pågående utvecklingen av Trisam-modellen i länet som processas i varje styrgrupp
Trisam under första halvåret 2019.

Deltagare i Mysam Söderhamn:
Samverkanspart

Namn och befattning

kommun:

Linnea Lindström, enhetschef IFO

kommun:

Veronica Nordlund Björn, enhetschef Vuxen

kommun:

Daniel Caldeman, enhetschef Daglig verksamhet

kommun:

Ingrid Andersson, enhetschef Arbetsmarknadsenheten

Region Gävleborg:

Ralph Veltenaar, vårdenhetschef Lindens HC

Region Gävleborg:
Doktorama AB

Boel Eriksson och Christina Magnby, vårdenhetschefer Söderhamns HC
Lotta Friberg, mottagningschef, Oxtorget och Söderhamnsfjärdens HC

Arbetsförmedlingen:

Jonas Erlandsson, sektionschef

Försäkringskassan:

Karin Larsson, enhetschef sjukförsäkringen

Försäkringskassan:

vakant, enhetschef funktionsnedsättning(FVV)

Samordningsförbund

Peter Rehnman, processledare Mysam

Gävleborg
Annan:

Följande personer deltar när de har möjlighet:
Anna-Karin Hainsworth – förbundschef Samordningsförbundet Gävleborg.
Per Lundgren – verksamhetsutvecklare, Samordningsförbund Gävleborg
Ronney Olsson, processledare ASF, Samordningsförbundet Gävleborg

Adjungerade vid behov:
Samverkanspart

Namn och befattning

Region Gävleborg:

Lena Strandman, vårdenhetschef öppenvårdspsykiatrin södra Hälsingland

kommun:
Annan:

Trisam
I Söderhamns kommun finns Trisam-team på följande hälsocentraler:

-

Linden Din Hälsocentral

-

Söderhamn Din Hälsocentral

-
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I Trisam-styrgrupp deltar följande personer:
Samverkanspart

Namn och befattning

Söderhamns

Linnea Lindström, IFO

kommun:
Region Gävleborg:

Christina Magnby och Boel Eriksson, vårdenhetschefer Söderhamns HC

Region Gävleborg:

Ralph Veltenaar, vårdenhetschef Lindens HC
Anette Burman, rehabiliteringskoordinator
Stina Brodin, rehabiliteringskoordinator Oxtorgets och Söderhamnsfjärdens HC

Region Gävleborg:
Doktorama AB:
Arbetsförmedlingen:

Jonas Erlandsson, sektionschef

Försäkringskassan:

Karin Larsson, enhetschef sjukförsäkringen

Samordningsförbund

Anette Nordbakken, delprocessledare Trisam i Hälsingland

Gävleborg

