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Mysam Hofors 

Datum:  8 mars 2019 

Tidpunkt:  9:40-11:40 

Plats:  Folketshus Hofors 

                      
 

Närvarande: Susanne Haglund, AMI 

Anna-Karin Hainsworth, 

samordningsförbundet 

Helene Tyrén, Samordningsförbundet 

Anders Bjerned, Elevhälsa 

Hanna Lundman, LSS/Socialpsykiatri 

Olof Wallin, LSS/Socialpsykiatri (Daglig 

verksamhet) 

Heidi Bergström, IFO 

Ej närvarande:  

Anneli Solborg, Region Gävleborg 

Cathrine Hedin, Försäkringskassan 

Anna Magnusson Kroon, 

Arbetsförmedlingen 

Vakant, Försäkringskassan 

funktionshinder 

 

 

 
1. Välkommen/Dagordning 

Helene Tyrén hälsade välkommen till mötet. Dagordningen godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 
Inget att tillägga 

 
3. Fortsatt dialog kring aktiviteter för ”hemmasittare” 

Frågan som väckts tidigare från Hälsocentralen, med ett hälsofokus kopplat 

till aktiviteter. Ev kan fysioterapeut finnas tillgänglig till arbete från HC. 

Dialogen pausas fortsatt då representant från HC sakandes vid mötet. Anneli 

Solborg kommer försöka få fram material kopplat till ”hemmasittare” tills 

nästa Mysam. 

 

Anneli har meddelat via mejl att det inte finns utrymme för fysioterapeut. 

Hon kommer gå ut med en ny annons i dagarna. 

 
4. Trisam – Samarbete med Storvik HC 

Helene har träffat handläggare på IFO för introduktion i vad Trisam är och 

när Trisam kan användas. Heidi har meddelat att IFO Hofors vill ingå ett 

samarbete i Trisam med Storvik HC. Helene får i uppgift att informera 

Anna-Lena Baadstrand vårdenhetschef på Storvik HC och 

http://www.finsamgavleborg.se/
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rehabiliteringskoordinator Ann-Christin Högberg. Heidi vill ha 

minnesanteckningar och tider för styrgrupp Sandviken. 

 
5. Workshop 24 maj, Innehåll och planering 
Temat för dagen är, samverkan utifrån brukarens perspektiv, Helene får i 

uppdrag att göra en inbjudan med texten Samverkan – utvecklande, 

mervärde och effektiv. Preliminär plats för dagen är Växthuset, Susanne 

Haglund har pratat med Per Lindholm och Christina Hansson och de är 

positiva till Workshopen men med reservation att datum för invigning inte 

är klart. Plan B är entré Hofors eller Folketshus. Helene informerade att det 

är klart med inspiratör/moderator för Workshopen den 24 maj, Matilda 

Andersson som tidigare blivit ambassadör för återhämtning och samverkan 

när hon arbetade som boendestöd. Hanna Lundman får i uppdrag att ta 

kontakt med Kenneth Axling och kommunchef för att undersöka om de vill 

komma och hålla i en inledning på Workshopen (ca 15-20 min), säga några 

ord om samverkan. De kommer även erbjudas delta under workshopen. 

 

Vi räknar med att det blir ca 40-50 deltagare på Workshopen inkl Mysam 

gruppen. Färdig gruppindelning, anmälan senast 10 maj därefter gör Helene 

grupper med medarbetare från olika verksamheter och skickar för översyn 

till Mysam gruppen för val av samtalsledare och sekreterare i grupperna.  

 

Tider för dagen är 8-12, en inledning med representanter från 

kommunledningen ca 15-20 min. Matilda håller en inspirationsföreläsning 

ca 45 min därefter fika ca 9-9,30. Workshop i grupper om ca 5-7 

medarbetare inkl en från Mysam mellan 9,30-11,20, Christina Hansson 

håller rundvandring i Växthuset, gruppvis ca 15 min. 11,30-12 kommer 

Matilda sammanfatta förmiddagen och knyta ihop säcken. 

 

Frågeställningar: 

Vilket mervärde behöver individen av samverkan? Hur når vi dit? 

Formulera så konkreta förslag och i vardagen så genomförbart som möjligt. 

 

Vilket mervärde behöver medarbetarna av samverkan? Hur når vi dit? 

Formulera så konkreta förslag och i vardagen så genomförbart som möjligt. 

 

Matilda behöver i inspirationsföreläsningen tydliggöra individens behov av 

samverkan, exempel på absolut inte göra i samverkan! Konsekvenser! 

Utspel/kul nått som fastnar på näthinnan. 

 

Anna-Karin och Helene fick i uppgift att skriva en instruktion till 

frågeställningarna. 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Återkoppling kommer ske till medarbetarna efter Workshopen, hösten 2019 

efter första Mysam. 

 
6. Övriga frågor 
Susanne Haglund informerar att hon slutar inom Hofors kommun och 

därmed är detta hennes sista Mysam, vi tackar Susanne för hennes tid i 

Mysam och önskar henne lycka till med sitt nya arbete som studie- och 

yrkesvägledare i Sandvikens kommun. Susanne informerade att Per 

Lindholm är chef på AMI. 

 

Anneli Solborg har meddelat via mejl att Västra Gästrikland har en REKO 

och denne har signalerat att hon inte har möjlighet att vara behjälplig för 

Hofors HC. Tanken är att det ska anställas ytterligare en REKO för 

”ytterområdena” Storvik, Ockelbo och Hofors.  

 

Anneli har anställt ett chefsstöd sedan 28 januari, Kristin Bolin 2 dagar per 

vecka. 

 
Heidi Bergström ser ett behov av sysselsättning för de med ekonomiskt 

bistånd och är i pågående missbruk men ej fara för livet, men passar inte in i 

något system. Svårt att komma ur missbruket utan struktur i vardagen och 

meningsfull sysselsättning. 

 
 
 

Helene Tyrén 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

