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Susanne Svahn, Aleris 

Peter Olsson, Aleris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning, dagordningen och välkommen 

Peter hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet och vi godkände 
dagordningen utan några förändringar. Vi körde en 
presentationsrunda och hälsade Susanne Svan från Aleris, 
primärvården välkommen. Hon och Peter Olsson kommer att 
varva sitt deltagande i Mysam.  
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från föregående möte godkändes utan 

förändringar och lades till handlingarna. 
3. Aktuellt från styrgrupp Trisam 

Föregående minnesanteckningar godkändes utan förändringar 
eller tillägg. Minnesanteckningarna lades därmed till 
handlingarna. 
 
 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
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4. Aktuellt från styrgrupp Trisam 
Gunilla lyfte fram att de diskuterat, vid presentation av aktuellt 
statistik, att fler män än kvinnor hade lyfts in i lika typer av 
arbetslivsinriktade åtgärder och utbildning jämfört med kvinnor 
som hamnat mer i arbetsförberedande åtgärder. 
 
Karin lyfte upp frågan kring rehabiliteringskoordinatorernas roll 
och deltagande i styrgruppen. Vi diskuterade kring detta och vi 
beslutade att frågan lyfts in i Samordningsförbundet för dialog 
och analys så att vi hanterar detta lika i alla styrgrupper i länet. 

 
En länk till handlingsplanen 2019 för Trisam (från förbundets 
hemsida) bifogas där det står beskrivet vilken sammansättning 
styrgrupperna ska ha. 
 
http://www.finsamgavleborg.se/media/162879/handlingsplan-
trisam-2019.pdf 
 

5. Indikatormätning Mysam hösten 2019 
       Anna-Karin informerade om att det nu är dags att genomföra 
       2019 års indikatormätning och hur den ska gå till denna gång.  
       Enkäten fylldes sen i plats av samtliga parter och lämnades in till  
       Anna-Karin. 

 
6. Erbjudande till alla Mysam-grupper om ASF processledare 

Anna-Karin informerade kort 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.  
 
Mysam Bollnäs tackar nej till just det erbjudandet eftersom det 
redan finns ett utvecklat samarbete med en samordnare mm hos 
Bollnäs kommun som arbetar med denna fråga i nära samarbete 
med socialtjänsten, Arbetsförmedlingen och Ronney Olsson hos 

Samordningsförbund Gävleborg(processledare ASF).        
 
 
 
 
 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
http://www.finsamgavleborg.se/media/162879/handlingsplan-trisam-2019.pdf
http://www.finsamgavleborg.se/media/162879/handlingsplan-trisam-2019.pdf
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7. Aktuell status i eventuell projektansökan inom ramen för 
våra lokala Mysam-medel. 
Vi diskuterade kring aktuellt läge och fick kompletterande 
information av både Gunilla och Anna-Karin kring hur planerna 
går med ansökan ”Pröva nya vägar” (målgruppen SGI – 0) samt 
en annan ansökan som heter Trisam 2.0 som innebär att 
socialtjänsten vill anställa en person som på viss procent ska 
arbeta med Trisam på ungerfär samma sätt som 
Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens handläggare ska 
göra from 1 okt 2019 i Trisam 2.0. 

 
Efter en bra och givande diskussion beslutades att ansökan 
”Pröva nya vägar” ska kompletteras med bland annat en 
förstudie/analysfas. När detta är gjort ska den skickas ut till 
parterna för synpunkter innan den kan tas upp i 
beredningsgruppen innan den kommer upp för beslut i 
Samordningsförbundets styrelse. Parterna, förutom Region 
Gävleborg som inte var närvarande på mötet, var överens om att 
göra ansökan tillsammans. Ambitionen är att projektet ska 
startas 1 december 2019. 
 
När det gäller ansökan från socialtjänsten gällande Trisam 2.0 så 
kommer den ansökan att göras som en tilläggsansökan på 
nuvarande beslutad Trisam 2.0 som Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan fått beviljad. Därmed går det bra att bara en 
part söker i detta läge. Ansökan skickas ut med 
minnesanteckningarna. 
 

8. Aktuellt från samverkansparterna/övriga frågor 
      Anna-Karin informerade om aktuellt läge kring det fortsatta  
      arbetet med Insatskatalogen som vi fick information om på mötet  
      9 maj. Från och med 1 september är Angelica Gabrielsson från  
      FK anställd på 90 % av Samordningsförbund Gävleborg för att  
      under resten av året jobba med Insatskatalogen. Hon har nu  
      börjat kartlägga vilka insatser som finns i 3 mindre kommuner i  

      länet (Ockelbo, Nordanstig och Ovanåker). Bifogas ett bildspel  
      där vi kan läsa mer om detta. 

 
 
 
 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Peter och Susanne informerade om att från och med 1 
november 2019 tar Regionen över sjukhusdelen från Aleris och 
att nu pågår ett stort arbete hos Aleris inom primärvården(som 
Aleris har kvar). Bland annat arbetet med att skapa en egen 
jourmottagning som ska igång från och med 30 september. 
Charlotta informerade om att alla uppsägningar nu är klara 
men att medarbetare nu slutar i intervaller utifrån olika 
uppsägningstider samt att det lokalt (norra Gävleborg) är stor 
personalbrist men att det i Arbetsmarknadsområdet Mitt(dit 
Gävleborg numera tillhör) ska vara i balans. Hon berättade också 

om att de kommer att förstärka SIUS-resurserna men att de 
kommer att ligga under Arbetsgivarspåret i länet hos Af. 
 
Ewa Marianne informerade bland annat om att: 

 De genomgår ett stålbad just nu kopplat till förändringar 
hos AF där det också på sikt ska övergå verksamhet till 
privata aktörer kopplat till målgrupperna hos AME.  

 Navet upphör 
 Aktivitetscentrum läggs ner 
 De nu fått möjlighet (med kort varsel) att anställa 

utlandsfödda kvinnor på nya Extra tjänster som Af fått 
medel för 

 Ungdomsprojektet Omstart (ESF-projekt) är beviljat och 
där finns även FK med som en adjungerande part i 
styrgruppen och då för målgruppen med 
aktivitetsersättning  

 
 
Gunilla informerade bland annat om: 

 Att det går mycket lättare att rekrytera socionomer för 
närvarande. Bland annat beror det på att HVB-hemmet 
stängts och då söker sig dessa socionomer tillbaka. 

 Att det är stor efterfrågan på att gå med i stödgrupper för 
barn i Socialtjänstens regi. För närvarande står 180 barn i 
kö och vi kan inte starta fler än tre grupper i höst då det 

fattas ledare men framförallt lokaler. 
 Att när det gäller psykisk ohälsa bland barn och ungdomar 

så finns ett material framtaget och pengar från 
länsstyrelsen som man kan arbeta förebyggande med i 
skolan (YAM) och som innehåller suicidprevention. Hittills 
har skolan inte ansett att det finns utrymme men frågan 
diskuteras just nu på länsledningsnivå. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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 Att hon besökt Socialstyrelsen för att delta i dialogen kring 
vem som ska ansvara för missbruksrehabiliteringen i 
samhället. Uppdelat som nu på både Regionen och 
kommunerna eller bara en part. 

 Att det kommer mycket orosanmälningar på barn(upp till 
18 år) som utsatts för våld 

 Att det fattas 44 miljoner inom deras förvaltning i budgeten 
för 2020 
 
 

Karin informerade om att det anställts en ny enhetschef i 
Bollnäs inom sjukförsäkringen efter David Arwe. Det är Anna Fält 
Skoglund som tidigare har arbetet på FK. De har gjort 
uppdelningen att Anna ansvarar för arbetet inom 
sjukförsäkringen i norra Hälsingland och Karin i södra 
Hälsingland. 
 
 

9. Nästa möte, 11 november 14.00 – 16.00 hos 
Arbetsmarknadsenheten, Långgatan 26 i Bollnäs 
https://www.google.se/maps/place/Arbetsmarknadsenheten/
@61.3490456,16.396717,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xb5e1b2
293a690a06!8m2!3d61.3490456!4d16.396717 
 

 

 

Vid minnesanteckningarna; 

 

Peter Rehnman 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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