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Sammanträde med Mysam Bollnäs  

Tid: 14.00 – 16.00  

Plats: Försäkringskassan i Bollnäs 

Närvarande: 
 

Gunilla Österholm, IFO, Ewa Marianne Jonsson, AME, Karin Larsson, 

Försäkringskassan, Peter Rehnman, processledare Mysam, Samordningsförbund 

Gävleborg, Anna-Karin Hainsworth, Samordningsförbund Gävleborg, Kicki Bro, 

OF,  

 

 
1. Inledning/välkommen/dagordningen 

Peter hälsade alla välkomna och vi gick igenom dagordningen och inga tillägg 

gjordes.  

  
2. Föregående minnesanteckningar 

Eftersom inga synpunkter fanns på föregående minnesanteckningar godkändes 

de och lades till handlingarna.  
 

3 Handlingsplan Mysam Bollnäs 2019 

Peter och Anna-Karin gick igenom förutsättningar inför årets handlingsplan och 

vad som är förändrat i själva mallen för handlingsplanen sedan förra året. Vi 

tittade på några bilder kring Samordningsförbundets uppdrag och organisation 

samt presenterade resultaten från den enkätundersökning som gjordes hösten 

2018 i alla Mysam-grupper. 

 

Vi avslutade denna punkt med att fylla på i handlingsplanen så långt vi nådde 

fram i diskussionerna under dagens möte. Se bilagan. 

 

Vi bestämde också att varje part skulle ta med sig minst ett konkret 

exempel på vad man vill göra för aktivitet/insats för målgruppen som har 

någon form av psykisk ohälsa. Det ska göras till mötet 9 maj.(Ett tips - om 

gruppen skulle vilja ha ett skype-möte kring denna frågeställning innan 9 maj – 

tex under mars/april månad så hör ni bara av er till undertecknad så löser jag 

det!) 
                        

4 Aktuellt från Styrgrupp Trisam 190218? 

De i Mysam-gruppen som hade varit med på dagen styrgrupp Trisam (i direkt 

anslutning till Mysam-mötet) rapporterade lite kort kring den diskussion de haft 

utifrån att Försäkringskassan ser ett behov av att utveckla nuvarande Trisam-

modell med att försöka få med den enskilde individen fysiskt på något sätt i 

Trisam-teamens möten. De diskussionerna förs nu i varje styrgrupp för Trisam 

och ska processas vidare under detta halvår. Vi bestämde därför att ta med detta i 

handlingsplanen eftersom Mysam också har i uppdrag att utse styrgrupp för 

Trisam. 
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5 Information från samverkansparterna och övriga frågor 

Ewa Marianne informerade om att ESF-projektet på Heden nu ska upphöra. 

 

Karin informerade om att sjukpenningtalet i Bollnäs nu har minskat med en 

enhet sedan i december 2018 men att det i övrigt i länet är en oroväckande 

utveckling i flera kommuner bla i Ovanåkers och Söderhamns kommuner. 

 

Kanin berättade med anledning av ovanstående att Försäkringskassan nu träffat 

en överenskommelse med Söderhamns kommun, med främsta fokus på 

Omvårdnadsförvaltningen, i syfte att försöka vända den negativa utvecklingen på 

sjukfrånvaron hos dom. 

Gunilla informerade om att hon ser positivt på utvecklingen med en 

digitalisering av beräkningen av försörjningsstöd i syfte att skapa mer utrymme 

för socialsekreterarna att jobba med annat. 

 

Gunilla berättade också att de är oroliga över vad som nu händer när Extra-

tjänsterna upphör.  

 

           Kicki informerade om deras projekt på Nygården som en kombinerad daglig     

           verksamhet inom LSS och öppen verksamhet för personer med psykisk  

           funktionsnedsättning. De senare kallas kort och gott för ”besökare” och är alltså  

           personer som själva går till verksamheten utifrån eget intresse. De har inget  

           beslut från biståndshandläggare om sysselsättning. Socialstyrelsen har i  

           Nationella Riktlinjer gällande ”Prevention och behandling vid ohälsosamma  

           levnadsvanor”, satt fokus på betydelsen av goda levnadsvanor och gett en tydlig  

           styrning främst för hälso- och sjukvården om passande åtgärder. För att stödja  

           besökarna på Nygården till aktiva val för bättre hälsa och för att kunna satsa  

           ytterligare på att sprida goda levnadsvanor, håller vi just nu på och söker om  

           projektmedel från Vinnova. Utlysningen handlar om att ”Utveckla och testa en  

           social innovation”. Projektets målsättning är att uppnå ökad hälsa och ökat  

           välbefinnande samt främja social inkludering för personer med    

           funktionsnedsättning. 

 

 
6. Nästa möte, 9 maj 14.00 – 16.00 hos Socialtjänsten i annexet(ovanpå 

musikaffären). Jan Tegnér från Samhall deltar från starten 14.00. 
 

 

Vid anteckningarna/Peter Rehnman 


