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Minnesanteckning MYSAM Gävle 

Datum:  27 maj 2020  

Tidpunkt:  09.00-11.00 

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 
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  
Åsa Larsson Reko HC City 
 

 
1. Välkommen struktur på mötet 

 
Catrine hälsade alla välkomna på vårt digitala möte 
och informerade om strukturen/ runda bordet för mötet. 
Vi hälsar Åsa och Göran välkomna till Mysam gruppen samt presenterar 
oss. 
 

2. Dagordning 
 

Tillägg på punkten övrigt  
 

3. Minnesanteckning 
  

Vi gick igenom föregående minnesanteckning inget att tillägga. 
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4. ASF/ Ronney Olsson 
 
Ronney är verksam som processledare i samordningsförbundet gällande 
ASF. Ronnie informerar om sitt uppdrag samt visar ett bildspel under 
sin föredragning.  ( vg se bif. Bildspel högerklicka på rutan ta 
presentation objekt och därefter visa)  
 
 

 Microsoft 
PowerPoint Presentation 
 
 
         
 

5. Delrapport Trisam / Anna-Karin H  
 

      Anna-Karin informerade oss om att delrapport gällande Trisam är  
      inlämnad.  

En positiv rapport och ni kan ta dela av bildspelet nedan. (v.g. se bif. 
Bildspel högerklicka på rutan ta presentation objekt och därefter visa)  

 
 
 Sammanställning 
delrapport kvartal 1 2020- Trisam 2.0.pptx 

 
 

6. Hälsofrämjande Etablering  
   
Projektledare Anne Nordenberg från Gävle kommun och Louise Askebro  
från AF informerade oss om EU-projektet ” Hälsofrämjande Etablering” 
 
Arbetet bedrivs i sex lokala delprojekt 

Projektet samordnas nationellt och arbetet bedrivs i delprojekt på följande 

sex orter: Umeå, Gävle, Nacka/Värmdö, Eskilstuna, Växjö och Malmö. 

Projektet riktar sig till nyanlända som omfattas av etableringsuppdraget och 

tros ha någon form av ohälsa och/eller funktionsnedsättning. Syftet är att 
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identifiera, stödja och stärka nyanlända på deras väg mot arbete eller studier. 

Detta genom att 

• utveckla och testa nya metoder och arbetssätt för att tidigare 

identifiera personer med ohälsa och/eller funktionsnedsättning 

• utveckla strukturer för samverkan och samsyn kring målgruppen hos 

berörda aktörer 

• undersöka hur systemet som ger stöd att komma i arbete, utbildning 

eller närmare arbetsmarknaden bättre kan anpassas till personer med 

misstänkt ohälsa och/eller funktionsnedsättning. 

(v.g. se bif. Bildspel högerklicka på rutan ta presentation objekt och 

därefter visa) 

 
 Mysam 
presentation Hälsofrämjande etablering 2020.pptx 
 
 
 
 

7. Trisam, information av Helene Tyrén processledare  
 
 

Trisam står för tidig rehabilitering i samverkan. 

Trisam är inte en egen rehabiliteringsinsats utan en struktur för hur vi 
arbetar med rehabiliteringssamverkan på ett antal vårdenheter i Gävleborgs 
län. 

Trisam finns i länets alla 10 kommuner totalt 35 aktiva team och fler är på 
gång. 

10 Styrgrupper för Trisam, (v.g. se bif. Bildspel ) 

TRISAM 
presentation 2020.pdf 
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8. Övrigt  
• Indikatormätning 
Igår (onsdag) fick samtliga i MYSAM- gruppen ett mail från per 
Lundgren samordningsförbundet med en länk till en enkät.  Endast 4 
frågor att besvara och det går fort. Viktigt för utvärdering. 
 
• Personligt ombud styrgrupp  
Anna-Karin lyfte frågan som uppkom på styrgruppen gällande individer 
med psykisk ohälsa som hamnar mellan stolarna mellan oss 
myndigheter. Vad kan vi göra för att förhindra detta? 
 
Mysam kom överens om efter en runda bordet reflektion att bilda en 
arbetsgrupp och arbeta vidare med frågan. 
 
Anna-Karin H tar på sig uppdraget att samman kalla till en sådan 
arbetsgrupp. Gruppen bör bestå av medlemmar från samtliga parter. 
 
• Förstudie kring psykisk ohälsa i Gävle kommun 
Efter en del kompletteringar kommer förstudien att bli klar. Vi kommer 
att få ta del av den innan vårt möte den 11 juni så vi kan diskutera vidare 
i frågan. 

      Anna-Karin H kommer skicka ut den ca 1 v innan mötet. 
 
     Vidare framkom att det finns en studie som är gjord i Gävle kommun 
     ” Insatser för personer med psykisk ohälsa”  
 
 
                  
Nästa Möte 11 juni 09.00-11.00 skype möte 
  
Inför detta möte bör vi ta del av förstudien Psykisk Ohälsa Gävle kommun  
 
Vid pennan  
 
Catrine Hedin Sjöberg 
Processledare. 


