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Mysam Söderhamn 

 

Datum:  190927 

Tidpunkt:  10.00 – 12.00 

Plats:  Arbetsmarknadsenheten Söderhamns kommun (Resurscentrum) 

                      
Närvarande:  

Peter Rehnman, SFG 

Per Lundgren, SFG 

Daniel Caldeman, Söderhamns 

kommun 

Veronica Nordlund Björn, 

Söderhamns kommun 

Charlotta Backström 

Arbetsförmedlingen(tom punkt 5) 

Karin Larsson, Försäkringskassan 

Boel Eriksson, Region Gävleborg 

Christina Magnby, Region 

Gävleborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning, välkommen och dagordningen 

Peter hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet och dagordningen 
godkändes utan tillägg. Vi gjorde en kort presentationsrunda. 
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Peter lyfte upp punkt 3 från föregående anteckningar. Veronica 
informerade om att hon nu kommer att gå över till 

Socialtjänsten(försörjningsstöd)och då får hon förutsättningar för 
att kunna arbeta vidare med en tilltänkt ansökan utifrån den 
inriktning som har presenterats tidigare. Vi kom överens om att 
boka in en tid för en uppstart av detta arbete mellan Veronica, 
Linnea Lindström och eventuellt Malin Thurfjell samt Peter och 
Per. Peter samordnar mötestiden. Minnesanteckningarna 
godkändes därefter utan ändringar eller tillägg och lades därmed 
till handlingarna. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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3. Aktuellt från styrgrupp Trisam 
Charlotta informerade om att hon(Af) och Karin(FK) idag har en 
träff med sina nya Trisam 2.0 handläggare i Hälsingland. 
 

4. Vad händer i Mysam Söderhamn 
Peter höll en inledning till denna punkt och betonade vikten av 
kontinuerlig närvaro från alla parter för att kunna komma framåt 
och skapa gemensamma aktiviteter utifrån våra lokala medel 
men även generellt i vårt samverkansarbete. Peter öppnade upp 
för en dialog och vi förde en mycket givande diskussion. 
 
Vi beslutade att genomföra en arbetsdag/workshop enligt Opera-
metoden den 20 nov 8.30 – 16.00 och vi kommer preliminärt att 
vara på CFL i Söderhamn. Peter har skickat ut en Outlook-
bokning på detta till alla i gruppen. En inbjudan kommer att 
skickas ut separat 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. 
 
6. Erbjudande till alla Mysam om ASF processledare 

       Per 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. Daniel är intresserad av erbjudandet men eftersom  

       varken Socialtjänsten eller Arbetsförmedlingen fanns på plats  
       under denna punkt, fick Per i uppdrag att kontakta Linnea  
       Lindström och Charlotta Backström om detta erbjudande.  
       erbjudandet. Presentationsbilderna bifogas. 
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7. Information från samverkansparterna/övriga frågor 
Daniel informerade om att de inom daglig verksamhet arbetar 
på att försöka få till en integrering av deras verksamheter med 
vanliga arbetsplatser. Han berättade också att de kämpar med 
hårda besparingskrav och kärv ekonomi inom hela kommunen. 
 
Boel och Christina informerade om att de arbetar med att 
försöka få till gruppverksamhet i förebyggande syfte men även 
vid utslussning av sina patienter. Dock är det brist på både 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter som just nu gör det svårt att 

få till det. De berättar också arbetar med att få till aktivare 
sjukskrivningar och att hitta snabbare vägar ut från vården. 
 
Veronica informerade om att de har svårt att nå ut till privata 
arbetsgivare och kommunens egna förvaltningar när det gäller 
praktik/arbetsträningar. Hon berättade också att de känner en 
oro över konsekvenserna av det som sker inom 
Arbetsförmedlingen med bland annat stora nedskärningar när det 
gäller ekonomin gällande Extra tjänster, praktik via olika program 
osv. 
 
Karin informerade om den utökade kvalitetssäkring som 
kommer att göras vid bedömningen mot ett normalt 
förekommande arbete över hela Sverige vid positiva beslut. Start 
1 okt med de som är arbetslösa och 1 november vid dag 181 för 
de som anställning eller är egen företagare. Aktuellt bildspel 
bifogas. 
 
Per informerade om aktuellt läge kring det fortsatta arbetet med 
Insatskatalogen som vi fick information om på mötet 15 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. Planen är att gå in i skarpt läge from 

februari 2020. Bifogas ett bildspel där vi kan läsa mer om 
detta. 
 
Per informerade också lite kort om Samordningsförbundets 
uppdrag samt vilka 6 insatser som pågår just nu. 
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8. Nästa möte, 28 november 14.00 – 16.00, 
Arbetsmarknadsenheten, Resurscentrum 
 
 

Vid minnesanteckningarna; 

 

Peter Rehnman 

Processledare 
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