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Tid: 14.00 – 16.00 

Plats: Arbetsförmedlingen Hudiksvall 

Närvarande: 

 
Peter Rehnman, processledare Mysam, 
Samordningsförbund Gävleborg, Lotta 
Palmborg, OF – Hudiksvalls kommun, Anna-
Karin Hainsworth, Samordningsförbund 
Gävleborg, Helena Ek Fält, 
Arbetsförmedlingen, Per Lundgren, 
Samordningsförbund Gävleborg, Lotta 
Friberg, Doktorama AB  
 

 

 
 

   

 

1. Inledning/välkommen och dagordningen 

Peter Rehnman hälsade alla välkomna och vi gick igenom dagordningen 

tillsammans och den godkändes efter ett tillägg med punkten 3 ”Ny ansökan IPS 

Hudiksvall”. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Vi gick igenom föregående minnesanteckningar och dessa godkändes utan 

ändringar.  

 

3. Ny ansökan IPS Hudiksvall 

Anna-Karin gick igenom bakgrunden till varför Samordningsförbundets 

arbetsutskott hade återremitterat den föregående ansökan för vissa 

kompletteringar/förtydliganden. Lotta kommenterade det de nu gjort i den 

nya ansökan från kommunen(och övriga parter) utifrån det arbetsutskottet 

hade begärt. 

 

Efter diskussion kunde vi konstatera att närvarande parter samt de parter 

som varit med och tagit fram den nya ansökan, tillstyrker att ansökan ska 

beviljas och medlen ska tas från den lokala Mysam-potten. 

 

Ansökan skickas nu ut till alla parter via mail i det skick det ska lämnas in 

till Samordningsförbund Gävleborg. 
 

4. Handlingsplan Mysam Hudiksvall 2019 

Anna-Karin och Peter gjorde en kort genomgång av bifogat bildspel 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. 

 

Vi konstaterade att eftersom flera parter inte var närvarande på dagens möte gick 

det inte att diskutera fram och fastställa en handlingsplan för 2019. 
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Vi beslutade att istället ha ett skypemöte torsdag 15 mars 10.00 – 11.00 för att 

försöka göra klar en handlingsplan. Peter bjuder in till detta möte via Outlook och 

det är en uppmaning till alla att så snart som möjligt tacka ja eller nej till det 

mötet. Mötet bygger på att så många parter som möjligt är närvarande(helst alla 

förstås). 

 

Inför mötet ska alla ha funderat över de tre första punkterna i den nya mallen för 

handlingsplanen. Mallen bifogas. 

 

5. Information från samverkansparterna. 

Helena informerade om aktuella 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 de kan medverka i Trisam-teamen på kort och lång sikt. 

 

Vi förde en diskussion och ställde frågor utifrån Helenas information. 

 

Lotta informerade om att Doktorama AB beslutat att avvakta med att gå 

in i Trisam på sina tre hälsocentraler(en i Hudiksvall och två i 

Söderhamn). De vill göra detta i avvaktan på vad som kommer fram ur den 

pågående diskussionen om hur Trisam-modellen kan förändras/utvecklas. 

 

6. Nästa möte – 5 juni 14.00 - 16.00 hos Arbetsförmedlingen. 

Mellan 15.00 – 16.00 är det styrgrupp för personliga ombuden. 

 
Vid anteckningarna; 

 

 

/Peter Rehnman 


