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Sammanträde med Mysam Sandviken 

Datum:  14 september 2022 

Tidpunkt:  13.00-14.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      

Minnesanteckning 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet. Vi gick igenom 

minnesanteckningar och dagordningen. 

 

2. Fontänhus. Vi fick information från Maria som projektledare och Donna 

som framtida medlem i Fontänhuset. Maria informerade om hur arbetet 

pågår och att man arbetar bla med finansieringsfrågorna idag. Dialoger 

pågår med andra kommuner och Göranssonska stiftelsen. Politiska beslut 

kan komma att påverka processen, men det finns ett stort intresse. Donna 

Namn Roll Organisation 

Anna-Karin Hainsworth Förbundschef 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Katarina Gröndal Enhetschef IFO Sandvikens kommun 

Angelica Gabrielsson Processledare 
Samordningsförbund 
Gävleborg/Försäkringskassan 

Johnny Sandgren Enhetschef LOK-center Sandvikens kommun 

Helene Tyren Samverkansansvarig Försäkringskassan 

Helene Breed Processledare/trisamutvecklare Region Gävleborg 

Ulrika Jansson Enhetschef Sandvikens kommun 

Malin Lööf Vårdenhetschef Region Gävleborg 

Lisen Lundgren Rehabkoordinator Falck Hälsopartner 

   

   

Donna Dahlqvist 
Maria Reeves Projekt Fontänhus  
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beskrev sin roll och väg till Fontänhus samt de positiva områden hon ser 

med Fontänhussatsningen. I utvecklingsarbetet ser de gärna att yngre 

personer, från 16 år, också har möjlighet att komma till  Fontänhuset. 

Fontänhuset i Örebro är fadderhus.  

 

Mötesdeltagarna uttalade sig om behov av information/gränsdragningar: 

 

Katarina: Positiv till arbetet som pågår och önskar mer information att 

sprida till medarbetare när arbetet kommit igång. 

Johnny: Förväntningar på arbetet och ser positivt på tanken kopplad till 

unga där det finns behov av att skapa samverkan. Johnny samarbetar med 

Katarina när det gäller aktivering av långtidsarbetslösa där Fontänhus kan 

bli en pusselbit. Ser att det är viktigt att handledare och vuxenutbildning 

har kunskap om Fontänhus. 

Helene T: Från Försäkringskassan ser man det som att individer går till 

individer på sin fritid och det ska vara möjligt utifrån Fk, men varje fråga 

avgörs individuellt. När Fontänhus startar kommer medarbetare att 

informeras. 

Ulrika: Arbetar med biståndsbedömd verksamhet. Ser inte några svåra 

gränsdragningar eller behov av specifik information. 

Malin: Önskar få information att förmedla till personal. 

Lisen: Önskar information, viktigt att det blir känt vad Fontänhus är.  

 

Donna berättar att information kommer, på web och tryckt. Mysamgruppen 

tackar Maria och Donna för deras information. 

 

3. Trisam. Helene ställer fråga om hur det är med kö på ärenden till Trisam. 

Sandviken södra är det ok, Falck fortfarande kö och man tar fyra ärenden 

per gång, kan prioritera. Information om att det är ny rehabkoordinator på 

psykiatrin, men inte något Trisam på gång där ännu. Processledare 

kommer att vara med i teamen ibland, teamen har möjligheter att vara med 

på rekoträffar. Arbete pågår med att skriva mindre intyg och istället göra 

mer planeringar för individer som har vårdkontakter och försörjningsstöd. 

Vi går igenom statistik, gruppen tycker att redovisningen är på rimlig nivå.  

 

 

4. Projekt Kärnhuset. Katarina berättar om att ansökan är godkänd och att 

arbetet startar nu under hösten. 

 

5. Handlingsplan Sandviken. Vi gör minder korrigeringar. Vid nästa 

mötestillfälle förlänger vi tiden och arbetar i workshopform kring 

utanförskap-språk-kognition utifrån Johnnys ide. Stöd ges från 

samordningsförbundet i arbetet. Reko Sandviken rehab ska bjudas in bla.  

http://www.finsamgavleborg.se/
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6. Insatskatalogen. Johnny ser behov av uppdateringar från deras 

verksamheter.  

 

7. Nästa möte blir den 7 december kl 13-16.30 inklusive workshop 

 
 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 
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