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Mysam Ovanåker 

 

Datum:  191010 

Tidpunkt:  14.00 – 16.00 

Plats:  Hälsocentralen i Edsbyn 

                      
Närvarande:  

Peter Rehnman, SFG/FK 

Per Lundgren, SFG 

Therese Styverts Törnberg, Ovanåkers 

kommun 

Sara Karsbo, Ovanåkers kommun 

Stefan Jonsson, Ovanåkers kommun 

Anna Fält Skoglund, Försäkringskassan 

Kristina Billmark-Elfstrand, Region 

Gävleborg(primärvården) 

Sofia Rudman Palm, Region 

Gävleborg(primärvården) 

Magnus Sundeborn, Region 

Gävleborg(öppenvårdspsykiatrin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning, välkommen och dagordningen 

1. Peter hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet och dagordningen 
godkändes efter tillägg med punkten ” Indikatormätning Mysam 
hösten 2019”. Vi hade också en kort presentationsrunda 
eftersom vi var några nya i gruppen. 
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna godkändes utan ändringar eller tillägg och 

lades därmed till handlingarna. 
 

3. Aktuellt från Styrgrupp Trisam 
Inget speciellt lyftes upp från de som deltagit i styrgruppsmötet 
strax innan detta möte. 
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4. Avstämning från arbetsdagen 4 okt. Hur går vi vidare? 
Vi förde en lång och givande diskussion vad vi vill göra utifrån 
utskickade anteckningar och förda diskussioner på den dagen. 
 
Vi beslutade att tillsätta en arbetsgrupp i syfte att göra en 
ansökan om Finsam-medel från Samordningsförbund Gävleborg. 
Arbetsgruppen består i startläget av följande personer från 
parterna: 

 
Stefan Jonsson, AME, Ovanåkers kommun 
Sara Karsbo, IFO, Ovanåkers kommun 
Åsa Olsson, Biståndsenheten, Ovanåkers kommun 
Sofia Rudman Palm, Region Gävleborg (primärvården) 
Magnus Sundeborn, Region Gävleborg (öppenvårdspsykiatrin) 
 
Sammankallande: Peter Rehnman, SFG/FK 
Konsultativt stöd: Per Lundgren, SFG 
 
Målgruppen är unga/vuxna med psykisk ohälsa eller som riskerar 
att få psykisk ohälsa på sikt. Ålder mellan 16-29 år 

 De som finns i den kommunala 
uppföljningsskyldigheten(KAA) 

 Personer med aktivitetsersättning 
 Utlandsfödda 16-24 år 
 De som deltar i primärvårdens projekt Må Bättre 

 
Det gemensamma målet är att dessa personer ska komma ut i 
egen försörjning/studier. 
 
Peter kommer att skicka ut en förfrågan till alla i arbetsgruppen 
om lämpliga mötesdatum/tider framöver. 
 
 

5. Indikatormätning Mysam hösten 2019 
      Per informerade om att det nu är dags att genomföra  
      2019 års indikatormätning och hur den ska gå till denna gång.  
      Enkäten fylldes i på plats och lämnades in till Per. 
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6. Erbjudande till alla Mysam-grupper om ASF processledare 

      Per informerade om erbjudandet, som skickats ut innan  
      mötet, om att Samordningsförbundet vill stödja lokala  
      samverkansgrupper och nu genom att erbjuda ett  
      processledarstöd på 5 % till varje Mysam-grupp som antar  
      erbjudandet. Vi beslutade att fundera vidare på detta till nästa  
      möte.  

 
7. Information från samverkansparterna/övriga frågor 

Magnus informerade om att han är ny biträdande 
vårdenhetschef hos öppenvårdspsykiatrin i Bollnäs. 
 
Stefan informerade om att de nu fått klart med att de får pengar 
till 34 Extra tjänster i Ovanåker för utlandsfödda kvinnor från 
Arbetsförmedlingen. De arbetar nu vidare på at lösa detta. 
 
Sara informerade om att de jobbar intensivt med att digitalisera 
ansökan om försörjningsstöd och att de arbetar med en 
omorganisation tillsammans med socialpsykiatrin. 
 
Kristina informerade om att Dr. Niels Westh går i pension nu i 
oktober efter många år på Edsbyns HC. Rekrytering av en 
ersättare kommer att göras. 
 
Anna informerade om den utökade kvalitetssäkringen som sker 
i hela Sverige just nu på de som är arbetslösa när handläggaren 
tänker bevilja en ansökan om sjukpenning. Samt den kommande 
utökade kvalitetssäkringen på anställda vid dag 181 i 
rehabiliteringskedjan som kommer att göras från och 1 november 
i Gävleborgs län. Ett bildspel som beskriver detta bifogas. 
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Per informerade om: 
 

 Insatskatalogen där nu ett inventeringsarbete är påbörjat i 
tre kommuner och då bland annat i Ovanåkers kommun. 
Planen är att det ska ut i skarp drift under februari 2020 för 
hela länet. Ett bildspel bifogas. 

 Begreppstrappan och Stegförflyttningen. Bifogas som 
bilagor. 

 Pågående insatser via Finsammedel i Gävleborgs län just 
nu. Se dessa i bifogade länk: 

http://www.finsamgavleborg.se/insatser/aktuella-
insatser.aspx 

 
 

8. Nästa möte, 6 december 10.00 – 12.00, Edsbyns hälsocentral 
 
 
 

Vid minnesanteckningarna; 

 

Peter Rehnman 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
http://www.finsamgavleborg.se/insatser/aktuella-insatser.aspx
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