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Mysam Sandviken 

 

Datum:  1 april 2019 

Tidpunkt:  8:30-10:30 

Plats:  Arbetsförmedlingen, Odengatan 32 

                      
 

Närvarande: Jan Sjöström, AMC 

Charlotte Thorbjörnsen, enhetschef 

Försäkringskassan sjukpenning 

Cathrine Hedin, enhetschef 

Försäkringskassan sjukpenning 

Johnny Sandgren, LOK-center 

Katarina Gröndahl. Enhetschef  

Anna Magnusson Kroon, sektionschef 

Arbetsförmedlingen 

Maria Nilsson, enhetschef 

omsorgsförvaltningen 

Förhinder eller ej närvarande: 

Vakant, Region Gävleborg 

Karolina Bergqvist rehabkoordinator/ 

Balazs Rethy,  Falck Hälsopartner 

Vakant, Försäkringskassan 

Funktionshinder 

 

 

 

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef Samordningsförbund Gävleborg 

Helene Tyrén, processledare Samordningsförbund Gävleborg 

 
1. Välkommen/Dagordning 

Helene Tyrén hälsade välkommen, vi körde en presentationsrunda då 

Charlotte Thorbjörnsen ny chef från Försäkringskassan deltog för första 

gången.  

 

Helene informerade att Monika Hyttmark Niska slutat som vårdenhetschef 

och gått vidare till nytt uppdrag inom regionen och att Jörgen Tranevik 

Verksamhetschef kommer utse ny representant från region Gävleborg.  

 

Dagordningen godkändes.  

 

2. Föregående minnesanteckningar 
Inget att tillägga 

 
3. Fontänhus – vart står vi nu 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Mysam-gruppen tackar Johnny Sandgren och Maria Mikaelian för bra 

arbete med ansökan. På mötet gjorde vi små korrigeringar i ansökan och den 

undertecknades. Underskrift saknas från Jan Sjöström, Maria Nilsson och 

representant från regjon Gävleborg. Helene kommer skicka per post för 

underskrift till dessa. Monika Hyttmark Niska från Region Gävleborg hade 

lämnat synpunkter via mejl och Anna-Karin Hainsworth hade visat 

underlaget för Jofen Kihlström FoU välfärd som tycket materialet var bra. 

Jofen vill att vi har FoU Välfärd i åtanke om projektet ska följeforskas. 

 

Ansökan kommer lyftas i beredningsgruppen den 2 maj och Anna-Karin 

kommer fatta beslut efter det. 

 

Sara Kall, projektledare Fontänhus har erbjudit 2 platser gratis för 

utbildning om att starta Fontänhus i Maj. Gruppen enades att Johnny 

Sandgren och tilltänkt projektledare ska åka på utbildningen samt att 

använda Mysam medel till ytterligare två-tre platser, för 

samordningsförbundet och representanter från regionen. Anna-Karin 

kommer ta kontakt Hans-Olof Frystadius för att ställa frågan om intresse 

finns att åka med på utbildningen och Helene Tyrén kommer ta kontakt med 

Jörgen Tranevik. 

 

Gruppen vill göra ett studiebesök på ett Fontänhus som finns i ett område 

som liknar Sandviken, Helene får i uppgift att undersöka detta med Motala 

och Falkenberg. 3-4 st är intresserad att åka på studiebesök. 

 

4. Analys i respektive verksamhet, målgruppen för Fontänhus 
– kan göras i förstudien? 

Vi beslutade att analys kommer göras i förstudien. 

 

5. Behov av gemensam kompetensutveckling – se 
handlingsplan 

Vi diskuterade behov av gemensamma seminarier för att göra våra 

processer synliga, vad gör respektive verksamhet i sin process och hur och 

när kan vi länka i varandra och nyttja varandras möjligheter och resurser. 

Beslut om start och datum för detta tas på Mysam den 28 maj. 

Johnny Sandgren lämnade förslag att Mysam ska ha en gemensam 

konferensdag för dialog kring hur vi kan använda Mysam medel till 

målgruppen som ”faller mellan stolarna” när arbetsförmedlingen minskar 

personal och möjligheter till stöd och samverkan. 

 

Johnny informerade att Karlskrona minska försörjningsstöd med 25% 

genom en insats där IFO arbetade tillsammans med servicecenter, en 

http://www.finsamgavleborg.se/


 

 Minnesanteckning MYSAM  
 

 2019-04-04 

 

Helene Tyrén, Processledare 

 

Samordningsförbund Gävleborg 

Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle 

Telefon: 072-724 68 56 | Org.nr. 222000-3137 

www.finsamgavleborg.se  

samlokalisering. Inom 48h fick individen ett personligt möte för att prata 

om sin försörjning med alla parter. 

 

Jan Sjöström informerade om gårdshandelsföreningen i Högbo, en 

socialverksamhet som han skulle vilja att vi besökte under konferensdagen 

och då förlägga den i Högbo. Beslut fattades om gemensam konferensdag 

inklusive Mysam den 28 maj. Helene får i uppdrag att boka konferenspaket 

och Jan att undersöka möjligheten till studiebesök på 

gårdshandelsföreningen. Oömma skor och kläder efter väder vid 

studiebesöket. Datum för Trisam styrgrupp kvarstår enligt tidigare 

planering den 3 juni kl 10:30-11:30 

 

6. Övriga frågor 
Anna Magnusson Kroon informerade om läget på Arbetsförmedlingen, 

uppsägningar kommer ske på marknadsområdes krets, uppsägningarna 

börjar i april. Målbemanning per sista december 2019, 9000 personer i 

landet. Förslag att Sandvikens kontor kommer vara kvar men som 

obemannat och för bokade besök. Den prioriterade gruppen 

Arbetsförmedlingen kommer arbeta med är funktionsnedsatt och de i behov 

av samverkan. 

 

Privata aktörer beräknas vara på plats 2021. 

 

Anna-Karin påminde hur viktigt det blir att använda Mysam medel till att 

förankra ”arbetsförmedlingens tjänster” lokalt. 
 
Representant från Socialpsykiatrin saknas i Sandviken, Helene får i uppgift 

att undersöka detta. 

 

 

 

 

 

Helene Tyrén 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

