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Handlingsplan för Mysam Gävle år 2019-2021 
Samarbetsparter 

Gävle kommun, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 

Bakgrund och förutsättningar 

Mysam står för Myndigheter i samverkan. Mysam Gävle är en lokal chefsgrupp för fyrpartssamverkan 

inom rehabiliteringsområdet som verkar inom Gävle kommun. Det är en grupp på strategisk nivå 

bestående av chefer inom följande verksamheter: kommunens individ- och familjeomsorg, 

arbetsmarknadsenhet, omvårdnad om personer med funktionsnedsättning och primärvården, 

skola/elevhälsa, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Representanter för öppenvårdspsykiatrin 

i Region Gävleborg kan adjungeras till samverkansgruppens möten vid behov.  

De fyra parterna i Mysam har ett gemensamt uppdrag att möta de utmaningar som finns lokalt inom 

välfärds- och rehabiliteringsområdet. Parterna kan samverka finansiellt utifrån lagen om finansiell 

samordning av rehabiliteringsinsatser, i dagligt tal Finsam1, som trädde i kraft den 1 januari 2004. På 

länsnivå bildar de fyra parterna tillsammans Samordningsförbund Gävleborg. Mysam Gävle är en del 

av samordningsförbundets lokala struktur i länet. 

Parterna bestämmer själva vilken/vilka chef/-er som ska delta i Mysam, men en utgångspunkt är första 

linjens chef/verksamhetschef. Det är viktigt att den chef som deltar har en övergripande bild av 

behovet av samordnade rehabiliteringsinsatser och stöd som leder individen till egen försörjning. 

Antalet chefer från respektive part måste vara väl avvägt.  

Mysam-gruppen avgör även vem som deltar i Trisam styrgrupp samt dess kalendarium.  

I arbetet med att möta de utmaningar som finns lokalt tar varje Mysam-grupp i länet fram en 

handlingsplan med mål och aktiviteter. Löpande avstämning av handlingsplanens mål och aktiviteter 

sker vid Mysam-gruppens möten, som dokumenteras i minnesanteckningar. Handlingsplanen ses över 

årligen och revideras vid behov. Sammankallande ansvarar för att eventuella revideringar görs.  

Under 2019 är det den av Samordningsförbundet finansierade processledare för Mysam som är 

sammankallande till Mysam träffarna. Den sammankallande har även uppdrag att samordna och stödja 

gruppen för att genomföra och identifiera insatsområden. En representant från samordningsförbundets 

kansli bjuds in till Mysam-gruppens möten för ömsesidigt kunskaps- och informationsutbyte och för 

att få möjlighet till dialog om utveckling av insatser.  

Syfte och målgrupper 

På övergripande nivå vänder sig Mysam Gävle till individer 16–64 år inom kommunens geografiska 

område med behov av samordnad rehabilitering. Samverkansgruppens syfte är: 

 att säkerställa en tydlig struktur för samverkan inom rehabiliteringsområdet,  

 att utveckla de lokala samverkansformerna för att stödja personer att uppnå egen försörjning.  

 

Mål och aktiviteter för år 2019-2021 

Syftet med de lokala insatser och aktiviteter som beskrivs i handlingsplanen är att de ska bidra till att 

individer med sammansatta behov får stöd och rehabilitering med målet egen försörjning, att de ska 

                                                      
1 Läs mer om Finsam: http://www.finsam.se  

 

http://www.finsam.se/


 

stimulera framväxten av förebyggande insatser såväl strukturellt som individinriktat, samt att de ska 

bidra till en långsiktigt hållbar samverkan mellan Mysam-gruppens samarbetsparter.   

Se bilaga 1 för ett antal stödjande och klargörande frågor som kan användas som ett dialogstöd i 

processen att formulera mål och aktiviteter. Till mallen för handlingsplan bifogas också ett lokalt och 

regionalt underlag med befolknings- och välfärdsfakta, som kan användas som ett stöd i arbetet med 

att identifiera och kartlägga målgrupper och behov (Region Gävleborg, Samhällsmedicin, 2016). 

Budgeterade medel för Mysam Gävle 

Samordningsförbund Gävleborg har beslutat att budget för Mysam Gävle, verksamhetsår 2019, uppgår 

till 1 828 035 kr. Budgeten gäller på årsbasis och kan inte tas med till nästkommande år. 

Medel faktureras efter beslut om insats, enligt överenskommelse. 

 

Handlingsplan 2019-2021 

1. Vilka lokala målgrupper med behov av insatser har vi? Vilka utmaningar har vi?  

Identifiera/kartlägga gemensamma utmaningar? Könsfördelning/jämställdhetsperspektivet 

Under april 2018 hade Mysam Gävle en workshop där man enades om att man ska ha ett 

förhållningssätt med medborgaren i fokus. Arbeta fram aktiviteter som kan länka i 

varandra från start till mål. Vi ser alltid helheten från den enskildes perspektiv och gör 

tillsammans det bästa för medborgaren. Genom Mysam-gruppen får vi verktyg att hitta 

vägar till sysselsättning för de som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

Målgruppen vi ser störst utmaning med är de som lider av psykisk ohälsa, både yngre 

och äldre personer. 

Vi har ett behov av att utveckla insatser för att ovanstående grupp kommer till 

försörjning. Förflytta fler individer från en anpassad sysselsättning till arbetslivet och 

försörjning via arbete.  
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2. Det här vill vi fokusera på? På lång/kort sikt 

Att förstå varandra bättre genom gemensamt språkbruk. I första hand genom att via Mysam-

gruppens chefer komma överens om gemensamma begrepp och vad de innebär, i nästa steg 

kommunicera detta med medarbetare och i tredje hand utveckla det som ett samtalsunderlag 

tillsammans med kund/klient/försäkrad/medborgare. 

 

Behov av kompetensutveckling för våra medarbetare i första hjälpen vid psykisk ohälsa samt 

begreppstrappan. 

  

Flytta fler från ”sysselsättning” till anställning. Utveckla metoder så att flera parter är involverad 

i ”förflyttningen” utifrån sitt uppdrag. Arbeta med realistiska och långsiktiga anställningar. 

 

Fortsätta följa arbetet inom hälsofrämjande etablering samt utvecklingen av arbetssätt inom 

Region Gävleborg mot läkemedelsberoende, man ser att det leder till att man förflyttar 

människor från missbruk. Familjecentralerna samverkar med kommuner och sjukvård.  

 

3. Det här behovet av gemensam kompetensutveckling har vi? 

Begrepp- ökad förståelse 

Psykisk ohälsa – första hjälpen psykiskohälsa 

 

4. Övrigt 

- 

 

Deltagare i Mysam Gävle: 

Samverkanspart Namn och befattning                        Ersättare 

Gävle kommun: Anna Beskow, Enhetschef Socialtjänst  

Gävle kommun: Björn Häägg, chef Arbetsmarknadsenheten  

Gävle kommun: Annica Pender, enhetschef Arbetsmarknadsenheten  

Gävle kommun: Lars Clerksén, Enhetschef Försörjningsstöd Gävle kommun                                                           

Gävle kommun: Lena Johansson, Områdeschef Omvårdnadsförvaltningen  

Gävle kommun: Anne Jäder, verksamhetschef elevhälsa - Kurt Hjalmarsson, tf avdelningschef 

elevhälsa 

Region Gävleborg: Annchristin Johansson, processledare inom försäkringsmedicin                                              

Region Gävleborg: Lars Holm, rehabiliteringskoordinator  

Region Gävleborg: Susanna Björklund, Verksamhetschef primärvård  

Arbetsförmedlingen: Jeanette Radstake Gustavsson, Sektionschef                                                  

Försäkringskassan: Angelica Gabrielsson, enhetschef sjukförsäkring               

Försäkringskassan: Maria Fornell, tf enhetschef funktionsnedsättning     

Annan: Birgitta Molinder Kjerstensen, verksamhetschef Capio Hälsocentral 

Samordningsförbund 

Gävleborg: 

Helene Tyrén, processledare Mysam 



 

 

Adjungerade vid behov:  

 

Trisam  

I Gävle kommun finns Trisam-team på följande hälsocentraler: 

 Andersberg Din Hälsocentral   

 Capio Hälsocentral Bomhus  

 Capio Hälsocentral Brynäs  

 Capio Hälsocentral Gävle  

 Eira Hälsocentral  

 Gävle Strand Din Hälsocentral 

 Hamrånge Din Hälsocentral   

 Hälsocentralen City 

 Sätra Din Hälsocentral 

 Södertull Din Hälsocentral   

 Valbo Din Hälsocentral    

 

I Trisam-styrgrupp deltar följande personer  

 

 

 

 

Samordningsförbund 

Gävleborg: 

Anna-Karin Hainsworth, förbundeschef eller Per Lundgren, 

Verksamhetsutvecklare 

Samverkanspart Namn och befattning 

Region Gävleborg: Öppenvårdspsykiatrin  

Gävle kommun: Malin Schönning, Näringslivsenheten  

Josefine Vennelin, Strateg social hållbarhet Inriktning folkhälsa och 

tillgänglighet 

Britt-Inger Loman, Utvecklingsledare Arbetsmarknadsenheten Näringsliv & 

arbetsmarknad Gävle 

Annan: Privata vårdaktörer som inte är ordinarie deltagare 

Samverkanspart Namn och befattning                        Ersättare 

Gävle kommun: Annah Larsson, 1:e handläggare/Stf. Enhetschef försörjningsstödsenheten                                                          

Region Gävleborg: Annchristin Johansson, processledare inom försäkringsmedicin                                                                                                       

Region Gävleborg: Susanna Björklund, Verksamhetschef primärvård                                                           

Region Gävleborg: Lars Holm, rehabiliteringskoordinator 

Arbetsförmedlingen: Jeanette Radstake Gustavsson, Sektionschef                                                  

Försäkringskassan: Angelica Gabrielsson, enhetschef sjukförsäkring               

Annan: 

 

Samordningsförbund 

Gävleborg: 

Birgitta Molinder Kjerstensen, verksamhetschef Capio Hälsocentral 

Ing-marie Ekström, Hälsocentralen City 

Mette Stigbrand, Eira Hälsocentral 

Cathrine Hedin, delprocessledare 
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Sändlista Mysam Gävle 

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare Samordningsförbund Gävleborg 

Anna-Karin Hainsworth, Förbundschef Samordningsförbund Gävleborg 

Cathrine Hedin, Enhetschef Försäkringskassan sjukförsäkring 

Charlotte Thorbjörnsen, Enhetschef området sjukförsäkring Försäkringskassan 

Angelica Gabrielsson, Enhetschef sjukförsäkring Försäkringskassan 

Maria Fornell, tf enhetschef Försäkringskassan funktionshinder 

Jeanette Radstake Gustavsson, Arbetsförmedlingen  

Mette Stigbrand, Eira Hälsocentral 

Birgitta Molinder Kjerstensen, verksamhetschef Capio Hälsocentral  

Ing-Marie Ekström, verksamhetschef Hälsocentralen city  

Annchristin Johansson, processledare inom försäkringsmedicin Region Gävleborg  

Lars Holm, rehabiliteringskoordinator Region Gävleborg  

Susanna Björklund, Verksamhetschef primärvård Region Gävleborg  

Anna Beskow, Enhetschef Socialtjänst Gävle kommun  

Björn Häägg, chef Arbetsmarknadsenheten Gävle kommun  

Annica Pender, enhetschef Arbetsmarknadsenheten Gävle kommun  

Lars Clerksén, Enhetschef Försörjningsstöd Gävle kommun  

Lena Johansson, Områdeschef Omvårdnadsförvaltningen Gävle Kommun  

Anne Jäder, verksamhetschef elevhälsa Gävle kommun  

Malin Schönning, Näringslivsenheten Gävle kommun  

Josefine Vennelin, Strateg social hållbarhet Inriktning folkhälsa och tillgänglighet 

Britt-Inger Loman, Utvecklingsledare Arbetsmarknadsenheten Näringsliv & arbetsmarknad Gävle 

 
 

 


