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 Sammanträdesdatum  

Avdelningen för sjukförsäkring, Gävleborg 
Peter Rehnman, 010-111 81 62 

2019-02-19 Nr 1-2019 

 

Mysam Nordanstig 

Tid: 9.30 – 11.30 

Plats: Samverkanskontoret i Bergsjö 

Närvarande: 

 
Bente Sandström, AME , Susanne 
Pettersson, OF, Peter Rehnman, 
processledare Mysam, Samordningsförbund 
Gävleborg, Försäkringskassan, Anna-Karin 
Hainsworth, Samordningsförbund Gävleborg, 
Nils-Olof Nilsson, IFO och  Helena Ek Fält, 
Arbetsförmedlingen 

 
 

   

 

1. Inledning/välkommen och dagordningen 

Peter Rehnman hälsade alla välkomna och vi gick igenom dagordningen 

tillsammans och den godkändes utan tillägg. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Vi gick igenom föregående minnesanteckningar och dessa godkändes utan 

ändringar och lades till handlingarna. 

 

3. Handlingsplan Mysam Nordanstig 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.  

 

            Helena Ek Fält fick också beskriva aktuell status när det gäller  

            Arbetsförmedlingens pågående arbete med att förändra organisationen,  

            digitaliseringen samt förstås den förändrade budgeten som lett till varsel  

            av en tredjedel av personalstyrkan och att kontorsnätet kommer att drabbas 

            rejält. Besked om vilka kontor i landet som förslås stängas kommer senast  

            i slutet av mars. Vilka konsekvenser det kommer att bli i  

            Arbetsförmedlingens möjligheter att samverka med övriga parter  

            framöver, är lite oklart bara att det kommer att påverkas. Bedömningen  

            just nu är att det finns en överhängande risk att kommunen(IFO och AME)  

            kommer att få ett ökat tryck utifrån förändringarna med Extra-tjänster osv.  

            Oklart också hur Af kan medverka i Trisam-teamen på kort och lång sikt. 

 

Vi förde en diskussion och ställde frågor utifrån Helenas information. 

 

            I övrigt hänvisas till påbörjad handlingsplan för 2019 i bilaga. 
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            Vi beslutade också att ha ett extra skypemöte 8 april 13.00 – 14.00 i  

            syfte att jobba klar handlingsplanen, diskutera kring eventuella  

            budgetaktiviteter och fastställa handlingsplanen 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 Nordanstig 190219 

Punkten utgick på grund av att vi prioriterade handlingsplanen denna 

gång. 

 

 

5. Information från samverkansparterna/övriga frågor. 

Punkten utgick på grund av att vi prioriterade handlingsplanen denna 

gång.          

            
6. Nästa möte, 5 juni 9.30 – 11.30, Samverkanskontoret i Bergsjö 

Styrgrupp för personliga ombuden mellan 10.30 – 11.30 

       
 

 

Vid anteckningarna; 

 

/Peter Rehnman 


