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Sammanträde med Mysam Bollnäs 

Datum:  23 september 2021  

Tidpunkt:  14.15-16.15 

Plats:  Teamsmöte 

                      

 
1. Angelica hälsade välkommen till mötet. 

 
2. Vi gick igenom minnesanteckningarna från föregående möte 

 
3. Personliga ombud och Mysam 

Frågan lyftes genom Kicki om Mysam kan agera styrgrupp för personliga 
ombud. Personliga ombud är en funktion som leds av kommunen och får 
statliga medel för det. De personliga ombuden har fokus på individer med 
psykisk ohälsa som inte har etablerade kontakter hos myndigheter och 
behöver stöd/samverkan. En ledningsgrupp ska finnas kopplat till detta 
med representation från kommun, primärvård, psykiatri, 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt eventuellt brukare. Idag finns 
inte den ledningsfunktionen i Södra Hälsingland men man har ombud som 

Namn Roll Organisation 

Per Lundgren Verksamhetsutvecklare 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Ewa Marianne Jonsson Verksamhetschef AME  Bollnäs kommun 
Åsa Brolin Enhetschef AME Bollnäs kommun 
Kicki Bro Verksamhetschef LSS omsorg Bollnäs kommun 
Kristina Andersson Verksamhetschef IFO Bollnäs kommun 
Helene Tyren Samverkansansvarig Försäkringskassan 
Karin Larsson Enhetschef Försäkringskassan 
Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 
Lise-Lotte Friberg Vårdenhetschef Region Gävleborg 
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arbetar i Ovanåker, Söderhamn och Bollnäs kommuner med anställning 
hos Bollnäs kommun. 
Mysam Bollnäs ställer sig positiva till detta. Nästa Mysammöte kan vara 
första gången och då får frågor handla om vad som förväntas av gruppen, 
vilket syfte som finns. 
 

4. Information från arbetsgruppen länsövergripande – nästa steg 
individinriktade insatser 
Angelica berättar kort om arbetet som arbetsgruppen gjort där ett fokus har 
varit på att formulera målgruppen. Målgruppen ska vara så pass bred att de 
olika parternas behov kan täckas in när man gör egna ansökningar. 
Gruppen har också pratat om olika metodik som kan vara aktuella för 
projekt, och här finns bedöma arbetsförmåga, SE/IPS samt ev inköp av 
specialistkompetens ex psykolog, arbetsterapeut. Arbetet fortsätter och mer 
information kommer.  
 

5. Nästa steg för individinsatser i Bollnäs 
Mysammötet pratade om hur projekt kan se ut i Bollnäs och AME och 
försörjningsstöd försöker titta på detta. Arbetet utgår från kunskap man bär 
med sig från tidigare projekt. En metodik kan vara kopplad till Trisam 
varifrån ärenden lyfts vidare till insats. Viktigt att alla parter är aktiva och 
att ärenden initieras från samtliga. Bollnäs är intresserad av att i senare 
läge göra ansökan om Finsammedel, men vi måste först vara noga med 
analysen. Hur ser våra behov ut och vilken blir Bollnäs målgrupp? I detta 
arbete lyfts också en fråga om behov av dialog mellan primärvård och 
Försäkringskassan som kommer att fortsätta i dialogform mellan parterna.  
 

6. Budget 
Vad vet vi om medel inför 2022? Inga siffror är färdiga ännu utan arbete 
pågår. Vi tror att det blir en viss minskning av medel för Trisam då den 
utveckling som var planerad för 2021 då är avklarad. Det finns flera 
pågående projekt och några projektansökningar är på väg in. Den 26 
november är det styrelsemöte. 
 

7. Handlingsplan Bollnäs 
Vi uppdaterar handlingsplanen med delar som genomförts och förtydligar 
frågeställningar som blir aktuella framåt. 
 

8. Insatskatalogen 
Informationen om Arbetsförmedlingen är fel och detta måste ses över. Det 
finns också en fråga om ”har du deltagit i insatsen?” Vi vet inte vad det är 
för fråga och Samordningsförbundet undersöker detta. 
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9. Indikatoruppföljning  
Det är dags för den årliga uppföljningen av vår samverkan. 
Mysamdeltagarna uppmanas fylla i indikatorenkäten på följande länk: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=glIB86wd4kOy837TcHslIi-
0FcHKwiBEuiI43YyQG1tUOElXTDFaWkNNQkJRNkIxVkFMVVRBNU9TUS4
u 

 
10. Nästa möte  

Nästa möte blir den 7 december kl 08.45-10.45 
 
 
 
Angelica Gabrielsson 
Processledare 
 


