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Mysam Nordanstig 

 

Datum:  190605 

Tidpunkt:  9.30 – 11.30 

Plats:  Samverkanskontoret i Bergsjö 

                      
Närvarande:  

Peter Rehnman, SFG 

Per Lundgren, SFG 

Susanne Pettersson, Nordanstigs 

kommun 

Åsa Ramkvist Lehnberg, Region 

Gävleborg(ersatte Helena Bikoff) 

Stefan Norin, Arbetsförmedlingen 

(ersatte Helena Ek Fält) 

 

Under punkten 8 deltog personliga 

ombuden Patrik Lindblom och Karin 

Pettersson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning, välkommen och dagordningen 

Peter hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet och vi fastställde 
dagordningen utan ändringar. 
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkändes utan ändringar och 
lades därmed till handlingarna. 
 

3. Aktuellt från styrgrupp Trisam 

Åsa lyfte upp frågan hur Premicare AB, som tar över Bergsjö HC 
from 1 okt, ska fångas upp i Trisam och Mysam? Peter och Per 
tar med sig den frågan in i Samordningsförbundet. 
 
 
 
 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
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4. Diskussion och förslag på aktiviteter i handlingsplanen 
inklusive upplägg på planerad workshop/konferens 2 okt 
Utifrån det utkast/förslag Peter och Bente gjort på en 
workshop/konferens förde vi en bra diskussion. Vi var överens 
om att börja i en annan ände än det som presenterades i 
förslaget. 
 
Vi beslutade att genomföra en workshop med huvudsakliga syftet 
på att få grunden i respektive parts uppdrag och ansvarsområde i 
samhället när det gäller arbetslöshet, arbetsmarknad, social 

rehabilitering och sjukskrivningsprocessen.  Helt enkelt skapa 
oss en gemensam bild och grund att stå på inför kommande 
aktiviteter inom ramen för Mysam Nordanstig. Vi ville också få 
med ett pass om vad Mysam och Trisam står för. 
 
Datum är 2 oktober och platsen är Bergsjögården mellan 10.00 
-14.00 och i det ingår en gemensam lunch. Lokalen är bokad. 
Målgrupp för dagen är förstås de chefer som sitter i Mysam samt 
de handläggare/motsvarande från varje part som respektive chef 
anser bör vara med på denna workshop. Peter ansvarar för 
dagen och kostnaden tas från våra lokala medel i Mysam. 
 
Under denna punkt förde vi också en diskussion kring en annan 
punkt som vi har med under punkt 3 i vår handlingsplan. Då kring 
att vi vill ha ökad kunskap om Supportet Employment som 
metod. 
 
Vi beslutade här att genomföra en videokonferens på 
Bergsjögården med ett, idag preliminärt datum 19 november 
mellan 9-12.00. Innehållet kommer att vara ökad kunskap om 
SE och IPS som metoder. Mysam Ockelbo har genomfört detta 
under våren 2019 med en kille från Umeå som heter David med 
lyckat utfall. Föreläsaren kostar ca 5000 kr. Deltagarantalet är 
maximerat till ca 20 personer och varje parts chef bestämmer 
vilka som ska vara med på föreläsningen utifrån nyttan i 

vardagen av dessa metoder. Kostnaden för detta tas av de lokala 
medlen i Mysam. Preliminärt avslutas dagen med gemensam 
lunch. 
 
Vi beslutade att föra in båda dessa aktiviteter i vår handlingsplan 
och revidera den utifrån detta. 
 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
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5. Information från samverkansparterna 
Stefan informerade om följande punkter utifrån aktuell 
omställningssituation hos Af: 
 

 I norra Hälsingland har de sagt upp två personer och 
arbetslett 13 personer till Kundtjänst i Söderhamn 

 Kontoren i Bergsjö och Ljusdal stänger. Personalen från 
Ljusdal flyttas över till Hudiksvall. I Hälsingland blir endast 

kontoren i Hudiksvall och Bollnäs kvar. 
 Samtliga kundvärdar försvinner. 
 Sjukfrånvaron bland personalen i norra Hälsingland ökar 

kraftigt fn. 
 Hur det kommer att se ut på sektionschefssidan blir klart 

efter sommaren. 
          

Åsa informerade om att från och med 1 oktober är hon inte 
längre rehabiliteringskoordinator på Bergsjö HC eftersom då tar 
Premicare AB över den hälsocentralen från Region Gävleborg. 
 
Per informerade lite kort om Insatskatalogen som 
Samordningsförbund Gävleborgs styrelse beslutat att köpa licens 
för och delta aktivt i. Länken till Insatskatalogen bifogas. 
https://www.insatskatalogen.se/ 
 
 

6. Möten andra halvåret 2019 
Efter gjord omröstning via Doodle, efter dagens möte, är följande 
mötestider beslutade för styrgrupp Trisam och Mysam: 
 
16 oktober 
Styrgrupp Trisam 08.30 – 09.30 
Mysam                 09.30 – 11.30 
 

17 december 
Styrgrupp Trisam 08.30 – 09.30 
Mysam                 09.30 – 10.45 
Styrgrupp PO       10.45 – 11.30 
 
Samtliga möten sker i Samverkanslokalen i Bergsjö 
 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
https://www.insatskatalogen.se/
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7. Styrgrupp för personliga ombuden(PO) 
Vi förde en diskussion kring följande punkter som de personliga 
ombuden lyfte upp: 
 

 Lugnt med inflödet av nya klienter i Nordanstigs kommun 
medan det är ett stadigt inflöde med 3-4 klienter varje 
månad i Hudiksvall. Här tog Susanne på sig att ordna med 
ett konkret mötestillfälle med socialtjänsten i Nordanstigs 
kommun för att de ska synka ihop sig kring denna fråga. 
 

 PO upplever att deras klienter har det jobbigt med de 
ständiga handläggarbyten som sker hos 
Försäkringskassan. Det gäller de som har sjukpenning 
eller aktivitetsersättning. De har också svårt med 
Försäkringskassans telefontider inom sjukförsäkringssidan 
och upplever att tillgängligheten blivit sämre genom detta. 

 
 PO informerade om att bristen på medicinsjuksköterskor 

hos öppenvårdspsykiatrin i Hudiksvall leder till långa 
väntetider för att ställa in medicineringen t.e.x för sin 
ADHD.  De har fått sin diagnos fastställd sedan länge  

 
 PO upplever också att de blivit en slasktratt när 

personalen inom öppenvårdspsykiatrin inte hinner med att 
göra vissa saker som de normalt ska göra för klienterna. 

 
 Stefan från Arbetsförmedlingen informerade enligt punkt 5 

tidigare på dagordningen. Läs mer där. 
 
 

       
 

Vid minnesanteckningarna; 

 

Peter Rehnman 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

