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Minnesanteckning MYSAM Gävle 

Datum:  22 april 2020  

Tidpunkt:  10.30-12.00 

Plats:  Digitalt möte Skype   

                      

 
Närvarande:                                                                            

Anna Magnusson Kroon, 

Arbetsförmedlingen 

Anna-Karin Hainsworth, 

Samordningsförbundet 

Anette Kjellin, Region Gävleborg 

Jenny Jonsson, enhetschef 

Försäkringskassan FVV 

Kurt Hjalmarsson Utbildning Gävle 

kommun 

Ingela Söderlund Myndighetskontoret 

Gävle kommun 

Marie Halilovic Stöd och behandling 

Gävle kommun  

Cathrine Hedin, Processledare MYSAM 

och samverkansansvarig FK 

 

Ej närvarande:  

Malin Olsson och Göran Herdin, 

arbetsrehabilitering och försörjningsstöd 

Gävle kommun 

Ann-Helen Dahlqvist Aktivitet och 

sysselsättning Gävle kommun 

Susanna Björklund, Region Gävleborg 

Josefine Vennelin, Gävle kommun 

Styrning och stöd  

 

 
 

1. Välkommen struktur på mötet 
Catrine hälsade alla välkomna på vårt digitala möte 
och informerade om strukturen/ runda bordet för mötet. 
 
    

2. Minnesanteckning  
Vi gick igenom föregående minnesanteckning och önskemål om utskick 
gällande projekt på Gävle kommun: 

• Breddad rekrytering, projekt Gävle Kommun. Josefine W 
efterforskar och återkopplar till gruppen 

Catrine Skickar ut Josefines mail en gång till. 
 

• Hälsofrämjande Etablering (ett nationellt ESF-projekt med 

övergripande syfte att öka antalet nyanlända som lämnar etableringen 

för arbete eller studier eller närmar sig arbetsmarknaden.) Gävle är en 

projekt-ort av 6 
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                      Samarbetsparter 

                 • Sveriges Kommuner och Regioner (projektägare) 

                 • Arbetsförmedlingen  

                  • Försäkringskassan 

Här önskar gruppen en genomgång av projektet och Catrine försöker ordna 
detta till 27 maj. 
 

• Hur arbetar men med unga med aktivitetsersättning?  

Jenny och Catrine informerar att Försäkringsutredaren som 

handlägger aktivitetsersättning har till uppdrag att utreda ta beslut om 

AE samt samordna eventuell rehabilitering för återgång till arbete / 

egen försörjning 

 
 

3. Dagordning  
 

Vi frångår den tilltänkta planen att diskutera förstudien utifrån de frågor 
som var ställda i inbjudan.  
Anna-Karin H har skickat ut frågor till parterna om: 
   
 Syfte och bakgrund var bland annat följande:  

Kartläggning av personer med psykisk ohälsa 16-65år, som 
har försörjning via offentliga medel.  
Hur många är det? Hur ser könsfördelningen samt 

åldersstruktur ut?  

Hur ser aktiviteter ut i målgruppen? Finns det de som inte 
har någon aktivitet, dvs sitter hemma?  

De utredningar som har gjorts tidigare i Gävle Kommun och 
dess resultat kommer att ingå som en del av materialet.  
 
Målet för förstudien var:  
Identifiera personer med psykisk ohälsa. Antal 
(kvinnor/män), ålder, utbildningsnivå, var i offentlig 
verksamhet har man försörjning/aktivitet.  
Efter förstudien kommer Mysam Gävle fatta beslut om en 
operativ genomförandeplan samt kopplat till detta 

eventuellt söka medel för del 2 och 3.  
Har vi fått svar på det vi önskade? De närvarande ansåg så.  Gävle kommun 
kommer att den 7 maj gå igenom förstudien och arbeta vidare med 
frågeställningarna. Därefter så återkopplar de till Anna-Karin Hainsworth. 
Först efter det kan studien färdigställas. Vi bestämmer att vi går vidare med 
förstudien på mötet 11 juni. 
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Detta möte ägnas åt information/ dialog om MYSAM, TRISAM och dess 
relation, Samordningsförbund Gävleborg. 
Gruppen ansåg att det är många nya så information av detta slag är bra.  
 
 
 
 
Bifogar bildspel som vi använde både MYSAM och Samordningsförbund  
 (Klicka nedan) 
 
 
 strukturen-fo-r-mysa

m-beslut-160520.pdf                  

Samordningsförbu
nd  Gävleborg  2020.pptx

 
 
 
Vi avslutar mötet med en genomgång hur läget är för respektive part 
 
Anette K / Regionen: Sitter hemma och arbetar nu. Endast Digitala möten. 
Bra möte idag. 
 
Anna-Karin H /Samordningsförbundet: Hemarbete till största del, endast 
digitala möten. 
 
Anna M-K AF: Stora utmaningar i dagsläget. Ser att det kommer att bli 
mycket varsel på arbetsplatserna och konkurser framåt i vårt län. Hög andel 
Nyinskrivna. 
En stor del av personalstyrkan arbetar hemma få egna sjukskrivningar. 
möten endast digitala. Hänvisar kunderna till digitala kanaler. En 
positiv trend att vi utvecklar det digitala mötet. 
 
Ingela S Myndighetskontoret Gävle Kommun: Arbetar hemifrån och även ½ 
arbetsgruppen gör så. Bra möte och bra information. 
 
Marie H Stöd o behandling Gävle Kommun: Svårighet att arbeta hemifrån , 
digitalt lärande pågår. Bra möte med genomgång och även planering framåt. 
 
Jenny J FVV Försäkringskassan: Halva arbetsstyrkan arbetar hemifrån och 
halva på kontoret, endast digitala möten.  
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 Kurt H Utbildning Gävle Kommun: Barnen ska var i skolan , Gymnasiet 
har hemundervisning  och de flesta klarar detta bra. Just nu aktuellt med 
studenten, hur blir det? stor utmaning! 
 
Catrine H S samverkansansvarig FK: På kontoret glesas det ut så halva 
personalstyrkan arbetar hemma. 
Möten digitalt eller via telefon 
Se FK hemsida vad som gäller nu under pandemin/ Corona den uppdateras 
dagligen. 
 
Nästa Möte 27 maj 09.00-11.00 skype möte 
  
Till detta möte får vi information om:  
ASF (vad är ASF och processledarens uppdrag/ Ronney Olsson 
processledare ASF  
 
TRISAM 2,0 framtidens Trisam / Helene Tyrén processledare Trisam 
 
Hälsofrämjande Etablering / Malin Olsson chef Gävle kommun   
  
Vid pennan  
 
Catrine Hedin Sjöberg 
Processledare. 


