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Minnesanteckning Mysam Sandviken 

Datum:  28 januari 2019 

Tidpunkt:  8:30-10:30 

Plats:  IFO, Plangatan 5 

 

Närvarande:  
Katarina Gröndahl enhetschef IFO Socialtjänsten 

Cathrine Hedin, enhetschef sjukförsäkringen Försäkringskassan 

Helene Tyrén, samordnare Samordningsförbund Gävleborg  

Johnny Sandgren LOK-Center 

Jan Sjöström Arbetsmarknads Centrum (AMC) 

Anna Magnusson Kroon, enhetschef Arbetsförmedlingen 

Anna-Karin Hainsworth, chef Samordningsförbund Gävleborg 

Karolina Bergqvist, rehabkoordinator Falck Hälsopartner 

Anna-Lena Baadstrand, Vårdenhetschef Storvik HC 

 

Ej närvarande 
Monika Hyttmark Niska, vårdenhetschef Sandviken Norra Hc 

Maria Nilsson, enhetschef omsorgsförvaltningen 

Vakant, enhetschef FV Försäkringskassan 

 

 
1. Inledning/Välkommen/Dagordning 

Helene Tyrén hälsar välkommen 

 

2. Föregående minnesanteckningar 
Inget att tillägga 

 

3. Fontänhus, fortsatt dialog kring, hur kan vi gå vidare? Och 
kan vi ha en dialog med Göranssonska stiftelsen?  

Anna-Karin delar ut broschyrer om Fontänhus, Fontänhus och hur man 

startar ett Fontänhus. 

 

Anna-Karin fräschar upp gruppen om Fontänhus utifrån hennes 

studiebesök och kontakt med processledare på Sveriges Fontänhus. 

 

Vi enas om att Fontänhus är intressant för Mysam Sandviken men vi 

ställer oss frågan, vad händer efter Fontänhuset. Vi upplever att kedjan 

saknas och fortfarande kommer saknas, individerna behöver slussas 

vidare till något.  
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Vi ställer oss frågan hur stor målgruppen är för Fontänhus, vi enas om 

att vi behöver ta reda på storlek på målgruppen inom respektive 

verksamhet. 

 

Karolina tycker vi ska presentera Fontänhus för Göranssonska 

stiftelsen. 

 

Vi är överens att Mysam Sandviken behöver finansiera en projektledare 

för analys av behov och förutsättningar för ett Fontänhus i Sandviken. 

Jonny giller iden och har förslag på en projektledare i sin verksamhet. 

Projektledaren behöver göra en förstudie om Fontänhus Sandviken, 

projekttid 3-6 månader på deltid. 

 

Förslag att vi tar kontakt med Petra i Falun, hur har hon analyserat och 

fått information om målgruppen.  

 

Vi kommer överens att resp verksamhet ska analysera i sin verksamhet 

målgruppen för Fontänhus. Ålder 16-64 år. Personer med psykisk och 

funktionell ohälsa. Analysen i egen verksamhet ska vara klar och 

skickas till Helene Tyrén senast den 28 feb. 

 

Jonny tillsammans med tilltänkt projektledare Mikaela (förutsatt att hon 

tackar jag till erbjudandet), Katarina Gröndahl och Anna Magnusson 

Kroon tar sig an ansvaret tillsammans med övriga i Mysam gruppen att 

skriva en ansökan om medel från samordningsförbundet. Ansökan 

behöver vara klar i slutet på mars för att kunna lyftas i 

beredningsgruppen för formellt beslut den 1 april 2019. 

 

Vi diskuterar om vi ska erbjuda grannkommunerna delaktighet i 

Fontänhus men landar i att Mysam Sandviken analyserar och tar första 

steget själv. 

 

Johnny Sandgren informerar att digitaliseringen skapat ett utanförskap i 

sammanhang, individer blir tillfredsställda via digitaliseringen. Får sitt 

dopaminbehov tillfredsställt via digitalisering och för dessa individer 

skulle ett fontänhus kunna bli en väg för att komma ur digitaliseringen 

till viss del. 

 

Funktionell ohälsa i ung ålder leder ofta till sjukdom i vuxen ålder. 

 

4. ”En dörr in” som finns i Falun, där individen har möjlighet 
att träffa alla myndigheter på en och samma plats samtidigt. 
Kan samlokalisering ske med utgångspunkt AME?  
Johnny informerar om Elof i Söderhamn, de arbetar utifrån Case 

management och med samlokalisering. Se mer information om Elof 

nedan. Johnny informerar att AME flyttar och att det finns plats över 
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för ev samlokalisering i deras lokaler. Vi enas om att ha fokus på 

formen för Samverkan istället för samlokalisering. 

ELOF - upp till 16 år 

Vi vänder oss till dig upp till 16 år och som av olika anledningar inte är 

i skolan eller som har låg närvaro. 

När du kommit till oss på ELOF sätter vi oss tillsammans, pratar om 

hur det ser ut för just dig och planerar framåt. Hos oss hittar du en 

fysisk plats där du får ta del av ett mobilt team som består 

av medarbetare från grundskolan, en socionom och en pedagog. Det 

som är speciellt med ELOF är att vi samordnar de resurser som finns 

och samlar allt under ett tak där vi planerar för att skolan ska bli en 

naturlig del av vardagen för dig. 

Ett långsiktigt arbete 

För att komma tillbaka till skolan efter en lång frånvaro är det viktigt att 

du får tid på dig. En återgång till skolan kan ta flera veckor, ibland 

månader, men målet är att du så snart som möjligt ska vara tillbaka i 

skolan. 

 

5. Återkoppling av enkätundersökning kring samverkan i 
Mysam grupperna - samordningsförbundet  
Anna-Karin visar resultat och analys från Mysam enkäterna som gjordes 

hösten 2018, bifogas med minnesanteckningarna. 

 

6. Mysam Sandviken Handlingsplan 
Se separat bilaga, har ni tillägg eller synpunkter på handlingsplanen så skicka 

dessa till mig senast den 11 februari 2019. Ni behöver även se över deltagare i 

Mysam och ersättare samt deltagare och ersättare för Trisam styrgrupp och 

skicka dessa till mig senast den 11 februari 2019. 
 

7. Finns information från samverkansparterna som behöver 
delges övriga  
Anna Magnusson Kroon Arbetsförmedlingen informerar att från 1 januari 

2019 har Extra tjänster upphört. De kan inte erbjuda extra tjänster mer, 

befintliga beslut berörs inte utan fortlöper.  

 

8. Övriga frågor 
Inga 
 

 

Vid pennan 

Helene Tyrén 
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Sändlista 
Jan Sjöström, Arbetsmarknadsenheten Sandvikens kommun 

Katarina Gröndahl, Enhetschef Ekonomi och Försörjningsstöd Sandvikens kommun 

Maria Nilsson, Omsorgsförvaltningen Sandvikens kommun 

Monica Hyttmark Niska, Vårdenhetschef Sandviken Norra HC Region Gävleborg 

Balazs Rethy Verksamhetschef Falck Hälsopartner 

Karolina Bergqvist, rehabiliteringskoordinator Falck Hälsopartner 

Anna Magnusson Kroon, Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Cathrine Hedin, Enhetschef området sjukförsäkring Försäkringskassan 

Anna-Karin Hainsworth, Samordningsförbund Gävleborg 

Per Lundgren, Samordningsförbund Gävleborg 

Anna-Lena Baadstrand, Vårdenhetschef Storvik Hälsocentral 

Fredrik Samnegård, Områdeschef området Aktivitetsersättning Försäkringskassan 

Johnny Sandgren, Enhetschef LOK center Sandvikens kommun 

Ulrika Bolinder, Vårdenhetschef Psykiatrin Sandviken 


