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Mysam Söderhamn 

 

Datum:  27 februari 2020 

Tidpunkt:  14.00 – 16.00 

Plats:  AME, resurscentrum 

                      
Närvarande:  

Helene Tyrén, Processledare SFG 

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare 

SFG 

Daniel Caldeman, enhetschef daglig 

verksamhet 14-14:50 

Gunilla Österholm, Verksamhetschef 

IFO 

Veronica Nordlund Bjöörn, enhetschef 

IFO  

Karin Larsson, Enhetschef 

Försäkringskassan 

Boel Eriksson, Vårdenhetschef Din Hc 

Söderhamn 

Charlotta Backström, sektionschef 

Arbetsförmedlingen Norra Gävleborg 

14-15 

Förhinder: 

Ralph Veltenaar, Vårdenhetschef 

Bergvik HC 

Christina Magnby, Vårdenhetschef Din 

HC Söderhamn 

Lena Olsson, Vårdenhetschef 

Öppenvårdspsykiatrin 

Lotta Friberg, mottagningschef 

Doktorama 

Ingrid Andersson, AME Söderhamns 

kommun 

Sophia Ågren, Vårdenhetschef Hälsoval 

Söderhamn 

 

 

 

 

1. Inledning, dagordningen och välkommen 

Helene Tyrén hälsade välkommen och föreslagen dagordning 

godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 
Angående punkt 6, ASF så enades gruppen att det ej är aktuellt idag 

utifrån de lokala förutsättningar som finns i kommunen hos respektive 

aktör. Frågan lyftes om Ingrid på AME skulle kunna ha personal som 

skulle kunna sitta med. Frågan kommer lyftas i arbetsmarknadsrådet. 

Minnesanteckningarna från föregående möte godkändes.  
 

3. Lokal samverkansbudget 2020 - Samordningsförbundet 
Per visa PP bilder som bifogas minnesanteckningarna. Information om 

lansering av insatskatalogen gavs och frågan ställdes hur Mysam önskar 

http://www.finsamgavleborg.se/
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information om insatskatalogen. Förslagsvis på en ASN träff, 

kommunen återkommer om datum. Af/FK meddelar att det inte är 

aktuellt med information om insatskatalogen på den planerade 

metoddagen utan de återkommer när det kan vara aktuellt och i vilket 

forum. Helene informerar att rehabiliteringskoordinatorerna kommer få 

information den 5 juni på deras REKO träff. 

 

Per visade några bilder på helårsekvivalenter – offentlig försörjning för 

Söderhamns kommun. Länk bifogas minnesanteckningarna. 

 

4. Aktuellt från styrgrupp Trisam 
På Mysam lyfte kommunen att Trisam berör alla även om de inte har 

handläggare i Trisam teamet. Det finns en önskan att Trisam styrgrupp 

och Mysam slås ihop. Helene kommer ta med sig synpunkten till 

samordningsförbundet, beslut om detta behöver tas på ett styrelsemöte. 
 

5. Aktuellt kring ansökan om ”Finsammedel” Jobb mot jobb – 
Rehab/klargörande insatser 
Veronica gjorde oss uppmärksam att hon inte fått respons på ansökan, 

hade förväntat sig ett svar eller information när respektive part har 

möjlighet att svara. Vi diskuterade ansökan och hur behovet ser ut, en 

fråga vi ställer oss är om Af kan arbeta med fördjupat stöd utifrån en 

prioriterad resurs för Söderhamn. 

 

Veronica betonade problematiken hon ser att Doktorama inte har 

Trisam på sina vårdenheter. Ca 12 000 listade patienter hos Doktorama 

och de flesta av kommunens brukare med behov av samordnat stöd är 

listade där. Eftersom parterna inte tagit ställning i ansökan eller kommit 

med synpunkter beslutar Mysam att Veronica kollar med Malin 

Thurfjell om hon kan ansvara för en eventuell insats. Veronica kommer 

även kalla till en halvdag för arbete med ansökan och dess syfte, förslag 

3 april 13-16 eller 17 april 8:30-12:30. 
 

6. Information från samverkansparterna/övrigt 
Helene uppmärksammade att ingen från omvårdnadsförvaltningen, 

LSS/bistånd är med på Mysam, Angelica Gabrielsson får i uppgift att 

undersöka detta. 

 

 

 

 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/


 

 Minnesanteckning   
 

  

 

Helene Tyrén, Processledare 

 

Samordningsförbund Gävleborg 

Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle 

Telefon: 072-724 68 56 | Org.nr. 222000-3137 

www.finsamgavleborg.se  

7. Nästa möte 
Nytt datum, Mysam 4 juni 14:15-16:15 och Trisam 13-14 hos IFO 

Samverkansrummet. 

 
       
Vid minnesanteckningarna 

 

Helene Tyrén 

Processledare 

http://www.finsamgavleborg.se/

