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Mysam Hudiksvall 

Datum:  191016 

Tidpunkt:  14.00 – 16.00 

Plats:  Hudiksvalls kommun - Guldsmeden 

                      
Närvarande:  

Peter Rehnman, SFG/FK 

Per Lundgren, SFG 

Anna-Carin Keisu, Hudiksvalls kommun 

Lotta Palmborg, Hudiksvalls kommun 

Annika Westerberg, Hudiksvalls 

kommun 

Lena Olsson, Varvets HC (Hälsovalet 

AB) 

Lina Westerberg, Arbetsförmedlingen 

 

Under punkt 4 deltog Fredrik Nygren, 

Hudiksvalls kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning, välkommen och dagordningen 

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

2. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkändes efter att Lotta lyft 
upp att det i föregående minnesanteckningar står det att vi ska 
diskutera handlingsplanen. Peter informerade att det som 
kommer fram under punkt 4 kommer att lyftas in i 
handlingsplanen under mötet 17 december tillsammans med 

övriga uppgifter som ska finnas där. 
 

3. Aktuellt från styrgrupp Trisam 
Lyftes upp att Samordningsförbundet beslutat att öronmärka 
medel för kommunerna om de vill söka medel för en handläggare 
i Trisam 2.0. För Hudiksvalls del blir motsvarande en 50 % 
personalresurs. Anna-Carin kommer att titta på den delen. 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
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4. Ansökan förstudie 
Lotta drog bakgrunden till det tilltänkta projektet, som även finns i 
minnesanteckningarna från mötet 5 juni, och informerade om 
nuläget och hur det tilltänkta projektet förändrats över tid. Lotta 
och Fredrik visade några presentationsbilder och informerade om 
hur deras idé ser ut idag.  

 
Tanken är nu att ansöka om medel för att göra en förstudie på en 
på målgruppen som har boendestöd och lider av psykisk ohälsa. 
De kan ha försörjningsstöd, sjukpenning eller aktivitetsersättning 
eller sjukersättning. Men målgruppen som har sjukersättning är 
inte aktuell i detta projekt. 
 
Efter diskussion enades vi om att parterna stödjer ambitionen att 
göra en ansökan om Finsam-medel för att göra en förstudie 
enligt dagens presentation. Öppenvårdspsykiatrin är också 
vidtalad och är positiva enligt Lotta. 
 
En ansökan kommer nu att arbetas fram av en arbetsgrupp hos 
Lotta och sen kommer den att bollas med Per som kommer att 
vara ett konsultativt stöd i den processen. När ett förslag är klart 
ska den skickas ut på remiss till parterna för synpunkter. 
 

5. Indikatormätning Mysam hösten 2019 
Per informerade om att det att det nu är dags att genomföra 2019 
års indikatormätning och hur den ska gå till denna gång. Enkäten 
fylldes i på plats och lämnades in till Per. 

        
6 Erbjudande till alla Mysam om ASF processledare 

Per informerade om erbjudandet, som hade skickats ut i förväg, 
om att Samordningsförbundet vill stödja lokala 

samverkansgrupper och nu genom att erbjuda ett 
processledarstöd på 5 % till varje Mysam-grupp som antar 
erbjudandet. Vi beslutade att tacka nej till erbjudandet eftersom 
det redan finns en upparbetad struktur för detta mellan 
kommunen, Arbetsförmedlingen och de aktuella företagen i 
kommunen.  
 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
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7 Information från samverkansparterna/övriga frågor 
Peter informerade om att Försäkringskassan nu har en ny 
enhetschef på plats i Bollnäs som heter Anna Fält Skoglund och 
som kommer att vara med i Mysam Hudiksvall i fortsättningen. 
 
Vidare informerade Peter också om utökade kvalitetssäkringen 
som sker i hela Sverige just nu på de som är arbetslösa när 
handläggaren tänker bevilja en ansökan om sjukpenning. Samt 
den kommande utökade kvalitetssäkringen på anställda vid dag 
181 i rehabiliteringskedjan som kommer att göras från och 1 

november i Gävleborgs län. Ett bildspel som beskriver detta 
bifogas. 
 
Lina informerade bland annat om: 
 

 Att de nu arbetar hårt med registervård som ska vara klar 
till 22 okt. Gäller att få in rätt ärenden i respektive 
Arbetssökande och Arbetsgivarspåret i deras nya 
indelning. 

 Att de har en otroligt stor personalomsättning 
 Att det inte är helt klart än från och med vilken tidpunkt 

deras kundtjänst ska ta över bland annat 
inskrivningsdelen hos AF. 

 
 

Annika(även Lotta och Anna-Carin) informerade om den 
stora omorganisation som pågår inom social-och 
omsorgsförvaltningen. De ska spara in 60 miljoner kronor till 
nästa sommar. Det är motsvarande 120 tjänster. Det blir nya 
verksamhetsområden för verksamhetscheferna och det innebär 
att det kommer att bli annan bemanning från kommunens sida i 
Mysam och Trisam. Förändringen ska bland annat leda till färre 
chefer och färre administratörer. Förändringen innebär också att 
Försörjningsstöd läggs över på Arbetsmarknadsenheten. Nu går 
de vidare och tittar på vilka förändringar som ska till på 

enhetschefsnivå utifrån de förändrade verksamhetsområdena. 
Organisationsförändringen är tänkt att träda ikraft från och 
med 1 jan 2020. 
 
 
 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Anna-Carin informerade om det pågående arbetet med att 
digitalisera ansökan om försörjningsstöd + andra uppgifter kring 
ansökan. Tidsvinsten ska framöver användas till att 
socialsekreterarna ska hjälpa sina klienter att komma ut i 
aktiviteter som ett led att komma ut på arbetsmarknaden. 
 
Lena informerade om att de nu har en ny 
rehabiliteringskoordinator(Anna Lindgren) på Varvets HC och 
därmed kan komma igång igen med Trisam. 
 

Per informerade om de pågående insatser som drivs med 
Finsam-medel via Samordningsförbund Gävleborg. Länken till 
insatserna bifogas. 
http://www.finsamgavleborg.se/insatser/aktuella-insatser.aspx 
 

8 Nästa möte: 
17 december hos Region Gävleborg – Västra Tullgatan 6 
 
Mysam 14.00 – 15.15 
Styrgrupp PO 15.15 – 16.00 
 

    
 

Vid minnesanteckningarna; 

 

Peter Rehnman 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
http://www.finsamgavleborg.se/insatser/aktuella-insatser.aspx

