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Minnesanteckning  Mysam Sandviken 
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Tidpunkt:  08.30-10.30 

Plats:  Sandvikens sjukhus Psykiatrimottagning  

                      
 

 

 

Närvarande:                                     Frånvaro: 

Anna Kroon Magnusson                           Jonny Sandgren          

Anna-Karin Hainsworth                           Jan Sjöström 

Angelika Gabrielsson                               Balars Rethy 

Catrine Hedin Sjöberg                              Karolina Bergqvist 

Charlotte Thorbjørnsen 

Karin Hansén 

Katarina Gröndahl 

Louise Olsson 

Patrik Larsson 

Sam Bäckström 

Ulrika Bolinder  

 

 

1. Välkommen/Dagordning 

Catrine hälsade samtliga välkomna och dagordning godkändes utan 

tillägg. 

2. Föregående minnesanteckningar 

Gicks igenom inget nytt framkom. 

 

3. Minnesanteckningar och GDPR 

Catrine lyfter frågan om någon av deltagarna i MYSAM Sandviken 

har något emot att deras namn står på minnesanteckningarna? Det är 

tänkt att minnesanteckningarna kommer att läggas ut på 

samordningsförbundets hemsida. Ingen har något emot detta då 

deras namn redan står i handlingsplanen.  

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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4. Indikatormätning MYSAM  

Anna-Karin Hainsworth delar ut enkätfrågor till deltagarna i 

MYSAM som genast besvaras, resultat kommer längre fram i höst 

efter att alla MYSAM grupper i länet har besvarat enkäten.  

 

5. Insatskatalogen/Angelika Gabrielsson 

Angelika informerar gällande insatskatalogen som nu håller på att 

sammanställas. Beslut har tagits att denna katalog ska vara helt 

införd till årsskiftet samt kunna användas februari 2020. Angelika 

Gabrielsson är inlånad till samordningsförbundet av FK året ut för 

att administrera och införa Insatskatalogen. Angelika har starta med 

tre kommuner i länet det är Ockelbo, Nordanstig och Ovanåker. Hon 

har bjudit in berörda kommunchefer till ett möte för att se vilka 

projekt som pågår i deras kommuner och därefter lägga in projekten/ 

aktiviteten i insatskatalogen. Bollnäs är i startgroparna och nu står 

Sandviken på tur. Angelika är tillgänglig för frågor och funderingar. 

(Bifogar ett bildspel om insatskatalogen,) 

 

 

6. ASF/Anna- Karin Hainsworth 

Vi kan få om så önskas presentation av Ronney Olsson Processledare 

ASF/samordningsförbund Gävleborg. 

Ronny är behjälplig vid tillsättande av samverkansgrupper som inte . 

Vi tar upp detta på nästa möte och bjuder in Ronney då. 

  

7. Fontänhus/ Louise Olsson 

Louise Rapporterar utifrån Studie besöket i Motala som  

startade 2012 Idag 115 medlemmar, ca 15 individer varje dag. 20-30 

nya medlemmar per år.  

            På studiebesöket deltog: Louise O, Jonny S, Anna-Karin H, 

            Catrine H S, var Kerstin Almén kommunalråd (S) och Per-Ola 

            Grönberg kommunalråd (L). Sedan var det också Per-Ewert Olsson 

            Björk (c) som är ordförande i Arbetslivsnämnden och förste vice  

            ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.  

 

Mycket uppskattat och lärorikt studiebesök se bif. Bildspel 

 

Louise berättar vidare att förstudien genomförs under tiden 1 

augusti- 30 november 2019. Förstudien ska  

1. Kartlägga behovsgruppen – individer med psykisk ohälsa och 

psykisk funktionsnedsättning i åldern 16-64 som saknar 

sysselsättning 

http://www.finsamgavleborg.se/
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2. Utreda förutsättningarna för ett fontänhus i Sandviken – modell, 

organisation, finansiering 

Tidsplaneringen framåt är nu: 

 

 

Oktober 

 Fortsatt insamling och sammanställning av underlag om 

behovsgruppen 

 Studiebesök Faluns Fontänhus 

 Utreda idéer kring finansiering utifrån lokala 

förutsättningar: Träff m styrelsemedlem GS, kontakt 

Region. 

November 

 Fortsatt arbete kring möjlig finansiering.  

 Sammanställning rapportens två ”delar” 

           Louise kommer att skicka ut en inbjudan till studiebesöket Fontänhus  

           Falun. Det besöket går av stapeln 30 oktober. Anmälan till Louise 

           Catrine kommer att bjuda in Louise till både Hofors och Ockelbo  

           MYSAM. Vidare se bifogat Bildspel. 

 

Övrig rapport Sandvikens kommun  

Katarina Gröndal IFO Socialtjänsten:  

En omorganisation pågår och man rekryterar fler enhetschefer. 

En viss ökning av försörjnings-stödtagare kan ses och då i gruppen 

arbetslösa utrikesfödda. I februari 2020 kommer ansökan kunna 

göras digitalt. 

 

Patrik Larsson Neuropsykiatri Sandvikens kommun: 

Omsorgen genomför ett budgetarbete med sparkrav. 

 

Louise Olsson ers Jonny Sandgren AME Sandvikenskommun 

Stor omorganisation pga av minskad budget. Det inner en minskning 

av personal bemanning med övertalighet. Omorganisationen ska 

vara på plats januari 2020. 

 

8. Region Gävleborg/Sam Bäckström 

Omväxling på personal då det är stora pensionsavgångar framåt. 

 Två Rehabiliteringskoordinator tillsatt i VG dessa är Sofie Elg som 

kommer att arbeta mot HC Hofors samt HC Södra och Marie 

Möllebo som kommer att arbeta mot HC Sandviken Norra, HC 

Storvik samt HC Ockelbo. 

 

Region Öppenvårdpsykiatrin/ Ulrika Bolinder 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Stor rotation på personal både läkare och övrig personal och det är 

en stor utmaning att fylla dessa luckor. På läkarfronten slutar vid 

årsskiftet 3.0 läkare. 

 

9. Falcks HC/Balazs Rethy/Karolina Bergqvist 

Inte närvarande  

 

10. Arbetsförmedlingen/ Anna Magnusson Kroon 

 

Omorganisation, personalbemanningen är klar, förändring på att det 

endast kommer vara en chef i länet gällande spåret Arbetssökande, 

tidigare var det planerat 2 stycken. En chef för spåret Arbetsgivare. 

Anna M K kommer att arbeta vidare för sökande med särskilda 

behov som sektionschef och är med detta med i MYSAM-grupper 

och det förstärkta samarbetet med FK Hur påverkar det Sandviken?  

Det kommer inte vara något kontor i Sandviken. Personalen utgår 

från Gävle. Detta gäller från 1 november 2019.  

I Sandviken kommer det finnas ett besöks kontor. Ockelbo och 

Hofors stäng helt och sökande får ta sig till Sandviken/ Gävle.  

Uppdraget kommer att förändras likaså budget, tre delar är tydliga  

 

           STOM – Stöd och Matchning 

           YSM – Yrkes- och Studieförberedande Moduler 

           INAB – Introduktion till Arbete 

  

Till detta finns god ekonomi dock är det svagt på personalsidan då 

flera av bemanningen har sett sig om efter andra arbeten mycket till 

stor del på grund av omorganisation och osäkerhet om man får 

behålla arbetet. Stora utmaningar framöver. 

 

11. Försäkringskassan/ Charlotte Thorbjørnsen 

Det har rekryterats en hel del ny personal så det finns ett relativt stor 

kunskapstapp då det tar tid för nyanställdas introduktion i arbetet. 

Centralt inom sjukförsäkringen har det även beslutats att FK ska 

kvalitetssäkra positiva beslut från och med 1 oktober. ( tidigare så 

kvalitetssäkras enbart negativa beslut) Detta gäller bedömning mot 

normalt förkommande arbete arbetslösa och från 1 november 

anställda enligt rehabiliteringskedjan. Syftet är att säkerställa att 

bedömningar görs rättssäkert och enhetligt samt att ge stöd till 

handläggaren. Kvalitetssäkringen utförs av en utsedd 

försäkringsspecialist innan beslut. 

 

12. Handlingsplan Sandvikens kommun  

http://www.finsamgavleborg.se/
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Den behöver uppdateras, Catrine gör denna uppdatering. 

 

13. Övrigt 

Inget 

 

14. Nästa Möte 13 december 13-15 Falcks HC   

 

 

 

 

Vid Pennan  

 

Catrine Hedin Sjöberg 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

