
 

 Minnesanteckning MYSAM  
 

 2020-02-25 

 

Catrine Hedin Sjöberg 

 

Samordningsförbund Gävleborg 

Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle 
Telefon: 072-724 68 56 | Org.nr. 222000-3137 
www.finsamgavleborg.se  

 

Minnesanteckning MYSAM Gävle 

Datum:  11 februari 2020 

Tidpunkt:  08.15-10.15 

Plats:  Konferensrum London Försäkringskassan   
                      

 
Närvarande:                                                                            
Anna Magnusson Kroon, 
Arbetsförmedlingen 
Anna-Karin Hainsworth, 
Samordningsförbundet 
Anette Kjellin, Region Gävleborg 
Mattias Norrman, enhetschef 
Försäkringskassan SF 
Kurt Hjalmarsson Utbildning Gävle 
kommun 
Josefine Vennelin, Gävle kommun 
Styrning och stöd  
Ann-Helen Dahlqvist Aktivitet och 
sysselsättning Gävle kommun 
Birgitta Molinder Kjerstensson Capio  
Ingela Söderlund Myndighetskontoret 
Gävle kommun 

Marie Halilovic Stöd och behandling 
Gävle kommun  
Cathrine Hedin, Processledare MYSAM 
och samverkansansvarig FK 
 

Ej närvarande:  
Anna Beskow, arbetsrehabilitering och 
försörjningsstöd Gävle kommun 
Jenny Jonsson, Försäkringskassan 
funktionshinder 
Mette Stegbrand, Eira HC  
Susanna Björklund, Region Gävleborg 
Ingmarie Ekström, HC City 
 
 

 
1. Välkommen/Dagordning 
         Catrine Hedin Sjöberg hälsade samtliga välkomna till mötet, 
         dagordning godkändes utan ytterligare tillägg. 
 
2. Föregående minnesanteckningar 
         Lades till handlingarna  
3. Presentations runda 

Vi presenterar oss för varandra då flera är nya i gruppen. 
 

4. Samordningsförbundets budget och verksamhet 2020 / Anna-
Karin H 
Anna-Karin informerade oss om samordningsförbundets verksamhet 
2020 gällande budget aktiviteter osv. 
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Den lokala samverkansbudgeten är 15 585 676 mkr 
Fördelade på: 
lokal samverkansbudget 5 340 400 mkr 
MYSAM: 500 000 kr 
TRISAM: 8 895 276 mkr 
Processledare ASF: 500 000 kr 
Insatskatalogen: 300 000 kr  
För Gävles del så är budgeten 1 000 000 kr 2020  
 
Ett fokusområde i Trisam 2.0 kommer att vara våld i nära relaioner.  
Nationella nätverket för samordningsförbund är en del av det 
regeringsuppdrag att utveckla arbetet för att stoppa…. 
Vi har möjlighet att ta del av materialet, utvecklingsinsatser etc.  
 
EN NATIONELL STRATEGI FÖR ATT FÖREBYGGA OCH 
BEKÄMPA MÄNS VÅLD MOT KVINNOR-MÅLSÄTTNINGAR 
• Ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld  
• Förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för        
våldsutsatta kvinnor och barn  
• Effektivare brottsbekämpning  
• Förbättrad kunskap och metodutveckling  
 
Samordningsförbundet har också 
 Frågeställning till Mysam gruppens representanter 
 
-Är samverkan en uttalad del av ditt uppdrag?  
- I vilken omfattning är du beroende av samverkan för att lyckas i ditt 
uppdrag? 
 
Vad är Samordningsförbundet? 
Vill du veta mer? 
 

         Om man är ny i MYSAM-gruppen eller önska veta mer o    
         Samordningsförbundet så bjuder Anna-Karin Hainsworth  
         Till informationsträffar via Skype och dessa datum är: 

•  17/2 kl. 15.00 - 16.00 
• 18/2 kl. 08:30 - 09:30 
•  4/3 kl. 08:30 - 09:30 
•  4/3 kl. 15.00 - 16.00  
•  21/4 kl. 08:30 - 09:30  
•  21/4 kl. 15.00 - 16.00 

           Anmäl dig till ett Skypemöte via mail till  
           anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se 
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      Se även bildspel: klicka nedan  
 
 
 Mysam SFG 

2020.pptx  
 
       Anna-Karin informerar också om ASF/ samverkansgrupper. 
       Processledare Ronney Olsson kommer att kontakta Ann-Helen  
       Dahlqvist och Anna Beskow på kommunen för vidare kontakt. 
       Vi kan även bjuda in Ronney till kommande MYSAM. 
 

Vidare berättade Anna-Karin om insatskatalogen som nu håller på att 
sammanställas. Beslut har tagits att denna katalog ska lanseras februari 
2020. Angelika Gabrielsson är inlånad till samordningsförbundet av 
FK tom februari 2020 för att administrera Insatskatalogen. Arbetet att 
införa i insatskatalogen är snart klar i de flesta kommuner i länet. För 
Gävles del återstår AME. Angelika är tillgänglig för frågor och 
funderingar. Gå gärna in på samordningsförbundets hemsida och titta 
på insatskatalogen. http://finsamgavleborg. se. 
 
En lanseringsplan/kampanj finns när det är dags. Anna-Karin frågar 
om det kan vara aktuellt med frukostseminarier i april för att 
medarbetarna i våra myndigheter ska få information om 
insatskatalogen.  

 
5. Hur ska vi komma vidare i vårt uppdrag i MYSAM och 

handlingsplan MYSAM Gävle 
Vi beslutar att genomföra en workshop den 5 mars kl. 13-16.30 
Då kan vi även få ta del av förstudien ” Psykisk Ohälsa” vi bjuder in 
Kaj Gustafsson. Catrine bokar lokal och skickar ut inbjudan. 
 
 

6. Förstudie Psykisk Ohälsa  
Kommer inte bli klar som planerat detta beror på att det har tagit tid att 
få in statistik.  I för studien har man valt att identifiera individer som 
bedöms uppfylla nedanstående två kriterier: 
 

1. Den psykiska ohälsan ska ha existerat över tid, dvs. inte utgjorts av 
tillfälliga övergående kriser. Vår definition av psykisk ohälsa 
inrymmer såväl kliniskt diagnosticerade psykiatriska 
sjukdomstillstånd som icke diagnosticerade psykiska besvär. Det kan 
alltså handla om ett spektrum av tillstånd, exempelvis 
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psykossjukdomar, bipolaritet, depression, nedstämdhet, generaliserat 
ångestsyndrom, paniksyndrom, fobier, tvångssyndrom, 
posttraumatiskt stressyndrom, sömnsvårigheter eller liknande 
tillstånd.  

2. Den psykiska ohälsan ska bedömas utgöra ett primärt hinder för 
deltagaren att uppnå egen försörjning genom arbete eller studier.  
 

Den 2 mars är den planerad att vara klar. Ta del av det bildspel klicka 
nedan  
 Plan för förstudie - 
Mysam Gävle.pptx  

 
7. Vad ska vi göra för individer som behöver extra stöd för att nå 

egen försörjning 
Vi diskuterade kring gruppen som innefattas av förstudien och vi tar 
detta på workshoppen den 5 mars. 
 

8. Slutrapport SE Coach 
Slutrapporten beskriver det förstärkta samarbetet/ projekt mellan 
Arbetsförmedling och Försäkringskassan gällande gruppen ungdomar 
med aktivitetsersättning 19–29 år. 
Ett mycket gott resultat och metoden SE har fallit väl ut. se bifogad 
slutrapport. Klicka nedan  
 
 
 
 

slutrapport se 
coach.docx  

 
 

9. Personligt Ombud styrgrupp i samband med MYSAM/ Ann-Helen  
Ann-Helen informerar att i Gävle kommun finns 3 st. Personliga 
ombud. Frågan är om vi kan lägga styrgruppen i samband med 
MYSAM? styrgruppen träffas 1 gång per termin. 
I styrgruppen ingår: 
AF: Anna Magnusson Kroon 
FK: Catrine Hedin Sjöberg 

        Regionen: Erica Asterlund och Jonas Öijer psyk. Kliniken 
Gävle Kommun: Ann-Helen Dahlqvist och de 3 personliga ombuden  
Marie, Ingrid och Patrik. Marie Halilovic / stöd och behandling och 
Ingela Söderlund från myndighetskontoret. 
Vi beslutar att vid nästa MYSAM Möte så lägger vi styrgruppen 
Personligt Ombud innan mötet. Det blir den 27:e maj kl. 08.15-09.00 
Till detta kallar Ann-Helen och Catrine bokar lokal. 
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Vidare informerar Ann-Helen om Arbetsmarknads och 
funktionsrättsnämnden (AFN) :s uppdrag utifrån beslut i 
Kommunfullmäktige. 
I kommunplan 2020–2023 ” att kraftigt effektivisera och höja kvalitén 
på arbetet med att förflytta människor från försörjningsstöd till 
arbetsmarknaden, i samarbete med andra relevanta aktörer”. Nämnden 
arbetar mot att 1000 fler ska ha arbete 2023. 
En utredning kommer snarast att tillsättas för att se över vilka åtgärder 
och insatser som behövs för personer med psykiska funktionshinder 
ska ges förutsättningar till ett meningsfullt liv och meningsfull 
sysselsättning. Detta gäller första hand de som går på aktivitets eller 
sjukersättning – de som går på försörjningsstöd omfattas ju av åtgärden 
”förflyttning. 

 
10. Övrigt 

         Inget. 
 

11. Mysam mötes-tider våren 2020 
 
Workshop 5/3 13.00-16.30 på FK lokal London 
MYSAM-möte 27/5 09.00-11.00 FK Lokal London 
Styrgrupp Personligt ombud  27/5 08.15-09.00 FK Lokal London 

 
        

 
            Catrine Hedin Sjöberg 

Processledare. 


