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Närvarande:  

Anna Magnusson Kroon, 

Arbetsförmedlingen 

Anna-Karin Hainsworth, 

samordningsförbundet 

Annica Pender, AME Välfärd Gävle 

Ann-Christin Johansson, Region 

Gävleborg 

Anette Kjellin Region Gävleborg 

Birgitta Molinder Kjerstensson Capio 

Susanna Björklund, Region Gävleborg 

 

Lena Johansson, Soc. psyk. Välfärd 

Gävle 

Cathrine Hedin, Processledare 

 

Ej närvarande:  

Vakant, Försäkringskassan 

funktionshinder 

Charlotte Thorbjørnsen, enhetschef 

Försäkringskassan sjukpenning 

Anna Beskow, Socialtjänsten Välfärd 

Gävle   

Lars Clerkse´n Försörjningsstöd Välfärd 

Gävle 

Mette Stegbrand, Eira HC 

Ingmarie Ekström, HC City 

 

 
1. Välkommen/Dagordning 

Catrine Hedin Sjöberg hälsade samtliga välkomna till mötet, 

dagordning godkändes utan ytterligare tillägg. 

2. Föregående minnesanteckningar 

Vi gick igenom och Catrine lyfte punkt 6 där vi hade intentionen att 

göra en ansökan till samordningsförbundet om medel till att utföra 

utbildning om Första Hjälp vid Psykisk Ohälsa. Det framkom att det 

inte är aktuellt eftersom samtliga myndigheter har egna utbildningar 

inom detta område i övrigt inget att tillägga. 

 

3. Indikatormätning MYSAM  

Anna-Karin Hainsworth delar ut enkätfrågor till deltagarna i 

MYSAM som genast besvaras, resultat kommer längre fram i höst 

efter att alla MYSAM grupper i länet har besvarat enkäten.  

 

4. Minnesanteckningar och GDPR 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Catrine lyfter frågan om någon av deltagarna i MYSAM Gävle har 

något emot att deras namn står på minnesanteckningarna? Det är 

tänkt att minnesanteckningarna kommer att läggas ut på 

samordningsförbundets hemsida. Ingen har något emot detta då 

deras namn redan står i handlingsplanen. Catrine kan skicka ut 

minnesanteckningarna till deltagarna för eventuell korrektion innan 

de läggs ut. 

 

5. Samtycken från samtliga kommuner klara 

Cathrine informerar att nu finns samtliga samtyckes-blanketter 

gällande kommunerna på samordningsförbundets hemsida. Gå gärna 

in på samordningsförbundets hemsida och titta 

http://finsamgavleborg.se 

 

6. Insatskatalogen  

Anna-Karin H informerar gällande insatskatalogen som nu håller på 

att sammanställas. Beslut har tagits att denna katalog ska vara helt 

införd till årsskiftet. Angelika Gabrielsson är inlånad till 

samordningsförbundet av FK året ut för att administrera och införa 

Insatskatalogen. Angelika kommer att starta med tre kommuner i 

länet och i Gästrikland är Ockelbo är en av dessa. Övriga två 

kommuner är i Hälsingland. Hon kommer att bjuda in berörda 

kommunchefer till ett möte för att se vilka projekt som pågår i deras 

kommuner och därefter lägga in projekten/ aktiviteten i 

insatskatalogen. 

Bifogar ett bildspel om insatskatalogen 

 

 

 

Insatskatalog klicka här  

 

 

 

 

7. ASF  

Anna-Karin informerar att vi kan få om så önskas presentation av 

Ronney Olsson Processledare ASF/samordningsförbund Gävleborg. 

En överenskommelse kan göras se bifogat dokument hur den kan se 

ut. Vi tar upp detta längre fram. 

 

8. Förstudie Psykisk Ohälsa, Kaj Gustafsson FOU region Gävleborg 

Kaj presenterar för oss att han kommer göra en kartläggning av 

målgruppen 16-64 år med Psykisk ohälsa och därefter sammanställa 

http://www.finsamgavleborg.se/
http://finsamgavleborg.se/
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den. Detta ger underlag till kommande ansökan för projekt Psykisk 

Ohälsa i Gävle kommun. 

Utredningstid för studien september – december och presentation för 

den i januari/ februari. Se bildspel nedan: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Förstudie kring psykisk ohälsa i 

Gävle kommun

- Ett Mysamprojekt finansierat av Samordningsförbundet 

Gävleborg

Kaj Gustafsson

Utredare & följeforskare

kaj.gustafsson@regiongavleborg.se

Tel: 073-048 84 77

  

 

        

 

9. Region Gävleborg 

Ann-Christine J informerar att nu är tre nya Rehabiliteringskoordinator 

tillsatta. Dessa är Sofie Elg som kommer att arbeta mot HC Hofors 

samt HC Södra, Marie Möllebo som kommer att arbeta mot HC 

Sandviken Norra, HC Storvik samt HC Ockelbo, Mickael Hellberg 

som arbetar på Gävle sjukhus Neurologen och Tina Mattsson Stenbäck 

på HC Gävle strand. 

För de nya REKO kommer en utbildning till stånd den 8 oktober. 

         

 

10. Arbetsförmedlingen Jeanette Radstake Gustavsson  

Fortsatt omorganisation, personalbemanningen är klar, förändring på 

att det endast kommer vara en chef i länet gällande spåret 

Arbetssökande, tidigare var det planerat 2 stycken. En chef för spåret 

Arbetsgivare. Anna Magnusson Kroon kommer att arbeta vidare för 

sökande med särskilda behov som sektionschef och är med detta 

med i MYSAM-grupper och det förstärkta samarbetet med FK. 

Jeanette R G kommer att ha andra arbetsuppgifter inom AF. 

Personalen utgår från Gävle. Kontorsstrukturen förändras Sandviken 

kommer ha ett besökskontor men Hofors och Ockelbo inget alls.  

Uppdraget kommer att förändras likaså budget, tre delar är tydliga  

 

           STOM – Stöd och Matchning 

           YSM – Yrkes- och Studieförberedande Moduler 

           INAB – Introduktion till Arbete 

  

http://www.finsamgavleborg.se/
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Till detta finns god ekonomi dock är det svagt på personalsidan då 

flera av bemanningen har sett sig om efter andra arbeten mycket till 

stor del på grund av omorganisation och osäkerhet om man får 

behålla arbetet. Stora utmaningar framöver. 

 

Vidare informerar Jeanette om Projektet SE Coach. 

Ett samverkansprojekt mellan AF/FK målgrupp unga som kommer 

att avslutas när projekttiden är fullbordad. Resultatet har hittills varit 

gott. Av 28 deltagare har 79 % gått till arbete eller studier. 

Arbetssättet SE Coach har varit en framgång och pedagogiken 

kommer att tillvaratas på AF.  

 

11. Försäkringskassan/ Charlotte Thorbjørnsen / Catrine H S ersätter 

Catrine visar hur sjukpenningtalet ser ut i Riket 9,5, Länet 11,2 samt 

Gävle10,4.  

Diagnos panoramat är att av totalt 2120 sjukfall pågående så är det 

990 st. som har en psykisk diagnos (47 %). 

Vidare informerar Catrine att på FK har det rekryterats en hel del ny 

personal så det finns ett relativt stor kunskapstapp då det tar tid för 

nyanställdas introduktion i arbetet. 

Centralt inom sjukförsäkringen har det även beslutats att FK ska 

kvalitetssäkra positiva beslut från och med 1 oktober. ( tidigare så 

kvalitetssäkras enbart negativa beslut) Detta gäller bedömning mot 

normalt förkommande arbete arbetslösa från 1 oktober och från 1 

november anställda enligt rehabiliteringskedjan. Syftet är att 

säkerställa att bedömningar görs rättssäkert och enhetligt samt att ge 

stöd till handläggaren. Kvalitetssäkringen utförs av en utsedd 

försäkringsspecialist innan beslut. 

 

12. Handlingsplan Gävle kommun  

        Vi tittar på denna och ser att den behöver uppdateras,  

         Catrine gör denna uppdatering. 

13. Övrigt 

        Inget. 

 

14. Mysam hösten 2019 

 

       Nästa Mysam är den 25 november 08.00-10.00 

       På FK konferensrum London, N Skeppargatan 11 Gävle 

 

Catrine Hedin Sjöberg 

Processledare. 

http://www.finsamgavleborg.se/

