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 Sammanträdesdatum  

Peter Rehnman, 010-111 81 62 2019-02-25 Nr 1-2019 

 

Sammanträde med Mysam Ovanåker 

Tid: 14.00 – 16.00 

Plats: Edsbyns hälsocentral 

Närvarande: 
 

Sara Karsbo, IFO, Sofia Rudman Palm, Region Gävleborg, Alfta och Edsbyns HC, Peter 

Rehnman, processledare Mysam, Samordningsförbund Gävleborg, Anna-Karin 

Hainsworth, Samordningsförbund Gävleborg, Jonas Erlandsson, Arbetsförmedlingen, 

Åsa Olsson, chef för biståndsenheten, Ovanåkers kommun  

 

 

 

   

 
1. Inledning/välkommen/dagordningen 

Peter Rehnman öppnade mötet och hälsar alla välkomna. Vi gjorde en kort 

presentationsrunda eftersom både Jonas Erlandsson och Åsa Olsson är nya 

deltagare i gruppen. 
 

2.    Föregående minnesanteckningar 

Dagordningen fastställdes utan ändringar och lades till handlingarna. 

 
3.     Handlingsplan Mysam Ovanåker 2019. 

          Anna-Karin och Peter inledde med en kort genomgång 

          av bifogade bilagor kring Samordningsförbundets uppdrag och organisation,  

          nyheterna i årets mall för handlingsplanen samt presenterade en sammanfattning 

          av den enkät som alla Mysam-grupper i länet hade fått svara på under hösten  

          2018. Detta som en bakgrund till de fortsatta diskussionerna kring  

          handlingsplanen.  
 

           I övrigt se påbörjade handlingsplan i bilaga. 
         

           Vi beslutade att ha ett extra skypemöte 2 april 13.30 – 14.30 i syfte att jobba  

          Klart handlingsplanen och fastställa den. Peter bjuder in till mötet via Outlook  

          och det är av största vikt att alla parter kan delta. En uppmaning görs till alla att  

          tacka ja eller nej till mötet så skyndsamt som möjligt. Samtliga parter får till  

          uppgift att till mötet fundera vidare på punkterna 1-3. 
 

4.    Aktuellt från styrgrupp Trisam 190225 

De som hade varit med på mötet informerade om att de diskuterat kring 

möjligheten att förändra/utveckla nuvarande modell av Trisam och som lyfts upp 

av Försäkringskassan i samtliga styrgrupper för Trisam i nuläget. Vi beslutade att 

ta med detta i vår handlingsplan och då skriva in att vi ska följa utvecklingen av 

denna process i Mysam-gruppen. 
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5.    Information från samverkansparterna 

Jonas informerade om aktuella status när det gäller Arbetsförmedlingens 

pågående arbete med att förändra organisationen, digitaliseringen samt den 

förändrade budgeten som lett till varsel av en tredjedel av personalstyrkan och att 

kontorsnätet kommer att drabbas hårt.. Besked om vilka kontor i landet som 

förslås stängas kommer senast i slutet av mars. 

 

Vi förde en diskussion utifrån Jonas information och frågor ställdes. 

 

Sara informerade om att försörjningsstödet minskat med drygt en miljon kronor 

under 2018 jämfört med 2017. 

 

          Sofia informerade om projektet” Oberoende av hyrläkare” som pågår  

          inom Region Gävleborg. Målsättningen är att ha minskat antalet hyrläkare med  

 25 % från och med första februari 2019 och med 50 % från 1 september och med 

100 % om ett år.  

 
6.    Nästa möte, 24 maj 14.00 – 16.00, Edsbyns hälsocentral 

 
                    

  
       Vid anteckningarna:  

 

       / Peter Rehnman 


