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Handlingsplan för Mysam Nordanstig år 2019 
Samarbetsparter 

Nordanstigs kommun, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Bakgrund och förutsättningar 

Mysam står för Myndigheter i samverkan. Mysam Nordanstig är en lokal chefsgrupp för 

fyrpartssamverkan inom rehabiliteringsområdet som verkar inom Nordanstigs 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 Nordanstig 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 Nordanstig 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.  

 

 

 

                                                      
1 Läs mer om Finsam: http://www.finsam.se  

 

http://www.finsam.se/


 

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 

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.   

Budgeterade medel för Mysam Nordanstig 

Samordningsförbund Gävleborg har beslutat att budget för Mysam Nordanstig, verksamhetsår 2019, 

uppgår till 164 820 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 som är långtidsarbetslösa, utrikesfödda och de med lägst utbildning. 

Arbetsförmedlingens prioriterade målgrupper. 

•  Personer som är arbetslösa med olika typer av funktionshinder/variation – en utmaning 

är att de ska kunna få komma ut på arbetsmarknaden i olika steg 

• Personer med ett långvarigt beroende av försörjningsstöd SKL-projektet ” 

Utvecklingsprojekt: ekonomiskt bistånd”. 

• Personer som varit sjukskrivna länge med psykisk ohälsa 

En rejäl utmaning som vi ser är att Arbetsförmedlingens resurser och kontorsnät minskar radikalt 

vilket kan påverka hur vi kan samverka på det sätt vi vill göra i Nordanstig kring våra lokala 

målgrupper. 

 

2. Det här vill vi fokusera på?  

De personer som är arbetslösa inom målgrupperna under punkt 1 ovan. 
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3. Det här behovet av gemensam kompetensutveckling har vi? 

Vi ser bland annat ett behov av: 

• Kompetenshöjning av handledare för att kunna lyfta ut personer på arbetsmarknaden 

• Ökad kunskap om Supported Employment som metod. 

Vi har beslutat att genomföra en videokonferens på Bergsjögården med ett, idag 

preliminärt datum 19 november mellan 9-12.00. Innehållet kommer att vara ökad 

kunskap om SE och IPS som metoder. Föreläsaren kostar ca 5000 kr. Deltagarantalet är 

maximerat till ca 20 personer och varje parts chef bestämmer vilka som ska vara med på 

föreläsningen utifrån nyttan i vardagen av dessa metoder. Kostnaden för detta tas av de 

lokala medlen i Mysam. Preliminärt avslutas dagen med gemensam lunch 

• Vi har beslutat att anordna en workshop/konferens andra halvåret 2019 för 

chefer/medarbetare hos parterna. Syftet är att få grunden i respektive parts uppdrag och 

ansvarsområde i samhället när det gäller arbetslöshet, arbetsmarknad, social 

rehabilitering och sjukskrivningsprocessen.  Helt enkelt skapa oss en gemensam bild och 

grund att stå på inför kommande aktiviteter inom ramen för Mysam Nordanstig. 

• Datum är 2 oktober och platsen är Bergsjögården mellan 10.00 -14.00 och i det ingår 

en gemensam lunch. Lokalen är bokad. Målgrupp för dagen är förstås de chefer som 

sitter i Mysam samt de handläggare/motsvarande från varje part som respektive chef 

anser bör vara med på denna workshop. Peter ansvarar för dagen och kostnaden tas från 

våra lokala medel i Mysam. 

 

 

 

 

4. Övrigt 

Vi ser ett behov av att kunna koppla en aktivitet till ASF-platserna. 

I övrigt tänker vi följa utvecklingen av den påbörjade dialog/process som börjats i samtliga 

styrgrupper för Trisam i länet, kring möjligheten att förändra/utveckla nuvarande modell av 

Trisam , som lyfts upp av Försäkringskassan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Deltagare i Mysam Nordanstig: 

Adjungerade vid behov:  

 

 

 

 

 

 

Samverkanspart Namn och befattning                         

Nordanstigs 

kommun: 

Malin Rutström , vård- och omsorgschef  

Bente Sandström , enhetschef AME /integration 

Susanne Pettersson, enhetschef vård och omsorgsförvaltningen 

Nils-Olof Nilsson, enhetschef IFO 

                                                          

Region Gävleborg: Helena Bikoff, verksamhetschef                                                          

Region Gävleborg:                                                                

Arbetsförmedlingen: Helena Ek Fält, sektionschef                                                          

Försäkringskassan: David Arwe/Karin Larsson, enhetschef sjukförsäkring               

Försäkringskassan: vakant, enhetschef funktionsnedsättning     

  

Annan: Peter Rehnman, processledare för Mysam i Hälsingland, Samordningsförbund 

Gävleborg 

 

Sedan deltar någon av följande personer när de har möjlighet: 

Anna-Karin Hainsworth – förbundschef Samordningsförbundet Gävleborg. 

Per Lundgren – verksamhetsutvecklare, Samordningsförbund Gävleborg 

Ronney Olsson, processledare ASF, Samordningsförbundet Gävleborg 

           

  

  

  

Samverkanspart Namn och befattning 

Region Gävleborg: Linda Reit, vårdenhetschef öppenvårdspsykiatrin i norra Hälsingland  

      kommun:        

Annan:       
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Trisam  

I Nordanstigs kommun finns Trisam-team på följande hälsocentraler: 

- Harmångers hälsocentral 

-       

-       

-       

 

I Trisam-styrgrupp deltar följande personer  

 

Samverkanspart Namn och befattning                         

Nordanstigs 

kommun: 

Nils-Olof Nilsson, enhetschef IFO   

Bente Sandström , enhetschef AME /integration 

Susanne Pettersson, enhetschef vård och omsorgsförvaltningen 

                                                     

Region Gävleborg: Helena Bikoff, verksamhetschef                                                          

Region Gävleborg: 

Harmångers 

HC(Hälsingeläkarna 

AB) 

Åsa Ramkvist Lehnberg, rehabiliteringskoordinator  

    

 

 

Anneli Dahlberg – rehabiliteringskoordinator  

                                                       

Arbetsförmedlingen: Helena Ek Fält, sektionschef                                                          

Försäkringskassan: David Arwe/Karin Larsson, enhetschef sjukförsäkring               

 

Annan: Anette Nordbakken, delprocessledare Trisam Hälsingland 

Samordningsförbund Gävleborg 
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