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Minnesanteckning Mysam Sandviken 

Datum:  21 februari 2020 

Tidpunkt:  10.00-12.00 

Plats:  Socialkontoret Plangatan 5 Sandviken 

                      

Närvarande:                                      
Anna Kroon Magnusson                           
Katarina Gröndahl 
Patrik Larsson 
Louise 
Sam Bäckström 
Per Lundgren 
Catrine Hedin Sjöberg                               

Frånvaro: Jan Sjöström                            
Balars Rethy 
Sam Bäckström 
Karolina Bergqvist 
Jonny Sandgren          
Ulrika Bolinder  

 
 

1. Välkommen/Dagordning 
Catrine hälsar alla välkomna, dagordning godkändes  

2. Föregående minnesanteckningar 
Inga tillägg 

3. Samordningsförbundets budget och verksamhet 2020 / Per L 
Per informerade oss om samordningsförbundets verksamhet 2020 
gällande budget aktiviteter osv. 
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.  
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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: 

• 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 

 
Se bildspel : 

 
 
 Mysam Sviken SFG 

2020 .pptx  
 
Per informerar vidare att insatskatalogen är i slutfas och kommer att 
lanseras under våren. En fråga hur önskar ni och era medarbetare ta 
del av informationen? På APT / frukostmöten? Önskemål är på APT. 

  
 

4. Fontänhus vad händer nu? / Louise Olsson  
Louise informerar oss om att hon och Johnny har varit till IFO:s 
nämnd och presenterat förstudien. En inbjudan att ge 
kommunalråden information och kunskap om fontänhus har också 
kommit, men ännu är det inte klart vilket datum det kommer att bli. 
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Förhoppningen är att fontänhusfrågan därefter kan lyftas i 
kommunstyrelsen, som kan ta ett beslut hur/var frågan ska drivas 
vidare.  
Göranssonska stiftelserna har informerats och verkar positiva till att 
en ansökan görs. 
Socialstyrelsen har inte informerats. 
Vidare informerar Louise att LOK-center (Lokalt center för 
omställning och kompetensinsatser) är under omorganisation  
AMC är nedlagt och personal därifrån har flyttat över till LOK-
center. Övertaliga arbetar till slutet av maj då uppsägningstider löper 
ut. 
Tre EU projekt pågår: IMFIS, Omstart och eXtra stöd i Sandviken. 
eXtra stöd i Sandviken som riktar sig till utrikes födda tar slut innan 
sommaren, men nya idéer om att arbeta mer individ fokuserat med 
målgruppen finns och planeras (med Region Gävleborg som 
eventuell projektägare).  
 
LOK-center har nu också gått in i samverkan med IFO. Personer 
med försörjningsstöd ska prioriteras att få stöd till egenförsörjning i 
ett framtida projekt. 
 

 
5. ASF/Samverkansgrupper/hur gör vi?  

AF har sedan tidigare informerat att det är arbetsgivarspåret som 
hanterar ASF och Anna har skickat frågan om samverkansgrupp. 
Arbetsförmedlingen angav Steve som kontaktperson  
Nu på mötet uttrycket gruppen önskemål om processtöd för ASF. 
Kommunens representanter återkopplar med namn till Catrin för 
vidarebefordran till Ronnie (Processledare ASF på 
samordningsförbundet) eller Per Lundgren 
.    

6. Personligt ombud Styrgrupp i Sandvikens kommun 
Catrine fråga vem som ansvarar för styrgruppen” personligt ombud ” 
Patrik kommer kolla upp saken och återkommer till nästa möte. 
 

7. Handlingsplan MYSAM 
Vi uppdaterar handlingsplanen för i år. Den kommer läggas på 
samordningsförbundets hemsida. 

 
8. Övrigt 

Vid nästa möte kommer Patrik informera hur hans medarbetare 
arbetar utifrån metoden Case Management. 
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Sam tar också upp frågan vem ska sitta i MYSAM?  Ska det vara 
den övergripande chefen eller? 
Catrine eller Per skickar ut ”Strukturen För MYSAM ” 
Beslut av styrelsen för Finsam. Det är tänkt att i MYSAM sitter 1:a 
linjens chef, vg se bildspel: klicka på länk 
 
 
 
 strukturen-fo-r-mys
am-beslut-160520.pdf 
 

9. Mysam nästa möte 2020 
 
Nytt datum för nästa möte 6 april kl.10.00-12.00  
och lokal Omsorgsförvaltningen Hamngatan 12 anmäl i reception  
Att vi ska till Patrik Larsson  
 
29 maj kl.13.30-15.30 Plangatan 5 Socialkontoret  
 

 
Catrine Hedin Sjöberg 
Processledare 


