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Mysam Bollnäs 

 

Datum:  191111 

Tidpunkt:  14.00 – 15.30 

Plats:  Bollnäs kommun - Arbetsmarknadsenheten 

                      
Närvarande:  

Peter Rehnman, SFG/FK 

Per Lundgren, SFG 

Ewa Marianne Jonsson, Bollnäs 

kommun 

Gunilla Österholm, Bollnäs 

kommun – tom punkt 4 

Karin Larsson, Försäkringskassan 

Peter Olsson, Aleris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning, dagordningen och välkommen 

Peter hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet och vi godkände 
dagordningen utan några förändringar. Peter informerade också 
om att dagens möte är hans sista i Mysam Bollnäs, eftersom han 
går i tjänstepension från och med 1 feb 2020. 
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Minnesanteckningarna från föregående möte godkändes utan 
förändringar och lades till handlingarna. 
 

3. Aktuellt från styrgrupp Trisam 

Gunilla, Peter O och Karin lyfte upp att de diskuterat kring syftet 
med styrgruppen Trisam som Karin hade lyft vid föregående 
Mysam men hade inte enats om något konkret utan de vill 
avvakta att frågan diskuteras på kanslinivå inom Förbundet först. 
Peter R informerade om att frågan fanns med på föregående 
kanslimöte men hanns inte med på grund av tidsbrist. Kommer 
nu upp på kanslimötet 18 november istället. 
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De hade också pratat kring samtycket utifrån AME:s roll i den 
processen. 
 

4. Aktuell status projektansökan ”Prova vägar vidare” 
Vi gick igenom ansökan som efter att den ha varit i 
beredningsgruppen 7 november, men hade skickats tillbaka för 
vissa kompletteringar innan den kan tas upp i styrelsens 
arbetsutskott torsdag 14 november. Efter diskussion ska nu 
Gunilla skriva ner de ändringar vi är överens om att göra och sen 
skicka in den kompletterade ansökan till Samordningsförbundet 

och sen ut för påskrift till berörda parter.  
 

5. Information från samverkansparterna/övriga frågor 
Karin informerade om att Försäkringskassan i Bollnäs nu är 
inne i en relativt stabil period där finns förutsättningar att kunna 
planera på lite längre sikt än tidigare. Hon informerade också 
om att det finns vakanser på enhetschefsnivå på 
Försäkringskassan i Gävle(inom sjukförsäkringen) vilket innebär 
att de stöttas upp på enhetschefsnivå av Bollnäs. 
 
Peter Olsson informerade om övergången av sjukhus-delen 
från Aleris till regionen from 1 nov samt om att läkartillgången är 
helt ok på deras hälsocentral med bland annat 5 ST-läkare på 
plats. Peter informerade även om att det sker en översyn i hela 
länet av familjeläkarjourerna under ledning av Roger O. Nilsson 
Region Gävleborg. 
 
Ewa Marianne informerade bland annat kring följande punkter: 
 

 DUA-dialog pågår på nationell nivå och snart också på 
länsnivå. 

 Personalen på AME utbildar sig nu på första hjälpen för de 
som lider av psykisk ohälsa. Utbildningen är framtagen av 
Karolinska Institutet 

 Kommunfullmäktige har antagit handlingsplanen gällande 

ASF-företagen inom Bollnäs kommun 
 AME arbetar fn med de personer som har försörjningsstöd 

och har anställt 42 personer på Extra-tjänster(kvinnor som 
är födda utanför Norden), 10 på introduktionsjobb och 6 
på nystartsjobb. De ska också ta in 30 personer på 
Förstärkt arbetsträning 

 ESF-projektet Extra stöd upphör 30 juni 2020 
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Per informerade om följande punkter: 
 

 Att Trisam 2.0 är i blickfånget just nu och att flera 
kommuner (Bollnäs kommuns ansökan är beviljad) gjort 
ansökan om medel till egna Trisam-handläggare precis 
som numera finns hos Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen. Även Region Gävleborg avser att 
söka medel. 

 Insatser som pågår på Finsam-medel inom Förbundet 

idag. Se bifogade länk. 
http://www.finsamgavleborg.se/insatser/aktuella-
insatser.aspx 
 

 Att projektet SE-coach i Gävle är avslutat och att det 
kommer en slutrapport 15 nov. Projektet har haft mycket 
bra resultat och förhoppningen är att parterna kan dra 
nytta av uppnådda effekter framåt i tiden. 

 
 

6. Möten första halvåret 2020 
Vi beslutade om följande datum/tider: 
 
19 februari 14.00 – 16.00 hos Försäkringskassan 
13 maj        14.00 – 16.00 hos Arbetsmarknadsenheten 
 
Peter skickar ut bokningar via Outlook. 
 
 

 

Vid minnesanteckningarna; 
 
Peter Rehnman 
Processledare 
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