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Minnesanteckning MYSAM Gävle 

Datum:  16 september 2020  

Tidpunkt:  13.00-15.00 

Plats:  Digitalt möte Skype   
                      

Närvarande:                                                                            
Anna Magnusson Kroon, 
Arbetsförmedlingen 
Anna-Karin Hainsworth, 
Samordningsförbundet 
Jenny Jonsson, enhetschef 
Försäkringskassan FVV 
Ingela Söderlund Myndighetskontoret 
Gävle kommun 
Marie Halilovic Stöd och behandling 
Gävle kommun  
Ann-Helen Dahlqvist Aktivitet och 
sysselsättning Gävle kommun 

 
Cathrine Hedin, Processledare MYSAM 
och samverkansansvarig FK 
Josefine Wennelin, Gävle kommun 
Styrning och stöd  
Ej Närvarande 

Malin Olsson och Göran Herdin, 
arbetsrehabilitering och försörjningsstöd 
Gävle kommun 
Eva Söderhäll, Region Gävleborg 
Åsa Larsson Reko HC City 
 

 
1. Välkommen struktur på mötet och Dagordning 

 
Catrine hälsade alla välkomna på vårt digitala möte 
och informerade om strukturen/ runda bordet för mötet. 
 
Dagordning godkändes med tillägg på övrigt, fontänhuskonferens 

 
2. Minnesanteckning 

  
Vi gick igenom föregående minnesanteckning för uppdatering inget att 
tillägga. 
 

3. Rapport från respektive organisation och tankar kring MYSAM 
 
 Samordningsförbundet/ Anna-Karin H 
Alla har klarat övergången mycket bra gällande digitalt pga Pandemi. 
Lite mer ekonomi kvar kontra prognos. Oro över att de individer som 
ska åter till arbete har ingen som tar emot (Arbetsgivare). 
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Anna-Karin tankar med MYSAM framåt: Viktigt att veta lokala ser ut. 
 
Arbetsförmedlingen / Anna M K 
AF har fungerat bra under sommaren. Högt frisktal hos personalen. 
På grund av Pandemin har personalen styrts om så vissa målgrupper har 
få stå tillbaka. 
Nya inskrivna har stabiliserats, det rullar på ganska bra med goda 
resultat i de prioriterade uppgifterna. Enligt Enhetschef på AF så är 
Gävleborg ”Rikets Raket ” gällande extra tjänster. Detta ger ökade 
anställningar i samarbetet med kommunerna.  
Tungt fokus nu på externa aktörer och prioriterade grupper är 
funktionshindrade och ungdom(till 25år)att klargöra arbetsförmåga. 
Inga fysiska möten vare sig externt eller internt. 
Anna tankar framåt i MYSAM: Viktigt för vårt samarbete att hitta broar 
emellan oss. 
 
Gävle kommun Aktivitet och Sysselsättning/ Ann-Helen D 
Stora delar av kontoret är stängda p.g.a.  Pandemi. 
Inte särskilt stor sjukfrånvaro hos personalen. 
Långsam upptrappning av verksamheterna enligt Folhälsomyndigheten. 
Nygården har dock varit öppen hela tiden förutom semesterstängning. 
Vuxenutbildningen har arbetat på distans men kommer nu att öppna upp 
nu. Vissa grupper har påverkats under denna tid cirka 600 med beslut 
om LSS har varit utan aktiviteter. 
 
Beträffande Nygården är 5 nya tjänster tillsatta.  
Den meningsfulla sysselsättningen har nära samarbete med ” 
möbelrenovering” . 
Inriktning på individer med aktivitetsförmåga under 10 tim. / vecka. 
 
Personliga ombud arbetar i samma utsträckning som tidigare. 
 
Ann-Helens tankar om MYSAM: Viktigt forum, arbeta i små grupper 
blir vi för stor i gruppen finns risk att inget händer. 
 
Gävle kommun Myndighetskontoret/ Ingela S 
Det har rullat på under sommaren, mycket arbete på distans. 
LSS och socialpsykiatrin har ett antal minskade ärenden under våren, 
börjar växa på sig nu. 
Vuxen och missbruksvård att ökat antal av köp för behandling, LVM 
Våld i nära relation har också ökade kostnader.  
Utvecklingsmässigt är att få till ett samsjuklighetsboende, Bostad först – 
kravlöst. 
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Ingelas Tankar om MYSAM framåt: Lyssnat och lärt denna tid , 
MYSAM bra för att få till ett samarbete. 
 
Gävle Kommun Styrning och Stöd/ Josefine W 
Flaggar lite för att hon kommer kontakta parterna gällande Covid-läget 
Man kommer på kommunen följa hälsoläget på grund av covid och vilka 
konsekvenser det ger eller har givit. Josefine ska sammanställa detta till 
slutet av september. 
Josefines tankar om MYSAM framåt: Bra innehåll och formen. Hur kan 
vi förvalta de projekt som finns /pågår , Josefine flaggar för projekt i 
yngre åldrar: Trauma eller NPF   samarbete med Rädda barnen . 
 
Gävle Kommun Sektion Välfärd Stöd och behandling/ Marie H 
Det var en bra planering inför sommaren och den höll. 
Även här utglesning på kontoren. Många avbokar hembesök, istället har 
det varit telefonsamtal. Risk att tappa kunder. 
Maries tankar om MYSAM framåt: En fantastisk resurs, samverka och 
komma till skott, internt finns vissa utvecklingsområden. 
 
 
Försäkringskassan FVV/ Jenny J 
Fortsatt utglesning på kontoret ca 50% arbetar hemma, har fått tillskott 
på personalsidan då det nya ärendeslaget ”viss förebyggande 
sjukpenning” (Riskgrupper) inte krävt den personalresurs som 
prognostiserats. Låg sjukfrånvaro på personalsidan. 
Jennys tankar om MYSAM framåt: Spännande forum med mycket 
information. 

      Försäkringskassan sjukpenning / Catrine ersätter Veronika L: 
Nya sjukskrivna som ökade har nu planat ut kanske. I Pandemin spår så 
arbetar halva bemanningen hemifrån och halva på kontoret för att 
minska smittspridning. Normalt inflöde under sommaren. 6 nyanställda 
nu på kontoret i Gävle. En utmaning att hinna med 
samordningsuppdraget. Man har gjort en utvecklingsplan och förstärker 
med en handledarinsats. 

 
Catrine Ställer frågan om utökat processledarstöd till MYSAM-grupperna 
SE bifogat bildspel. Per noterar och tanken är att MYSAM:s åsikter i hela 
Gävleborg sammanställs och därefter lämnas till styrelsen för 
samordningsförbundet.  
Dubbelklicka nedan på grå markering: 

 
Mysam 

koordinering.pptx  
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4. Arbetsgruppen” förstudie” / Anna-Karin H  
 

Vid förra mötet beslutades att en arbetsgrupp tillsätts gällande individer 
med psykisk ohälsa som hamnar mellan stolarna mellan oss 
myndigheter. Gruppen har ännu inte träffats och Anna Karin kommer nu 
kalla in deltagarna för detta och arbeta vidare med frågan ” vad kan vi 
göra”? 

 
 

5. Indikatormätning 2020 
   

Catrine visar resultaten från senaste indikatormätningen. En diskussion 
uppstod. Något att fundera framåt är att i år var svarsfrekvensen 
betydligt lägre jämfört med föregående år. 
Bifogar bildspelet: Dubbelklicka på grå markering 
 
 

       
 
      

Utfall Mysam 
Indikatorenkät 2020 jämfört med 2019 och nationell 2019.pptx

      
 
 
 

6. Brukarsamverkan/ Workshop 
 

Catrine informerar att Anna Öhman som är inflytandesamordnare på 
Region Gävleborg har varit på samordningsförbundet och informerat om 
sitt uppdrag gällande brukarsamverkan.  
Vi blir nu erbjudna att delta på gratis workshops ½ dag för att öka 
kunskapen om brukarinflytande 
Bra diskussioner uppstod och alla på möte blev positivt inställd till en 
sådan workshop. 
Se bifogad inbjudan (ett exempel på) 
Dubbelklicka nedan: 

 

      
200901 MALL del 1 

med citat inbjudan - generell.docx 
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7. Insatskatalogen / Anna-Karin 

      Anna-Karin informerar om att man från samordningsförbundet gärna 
      kommer på APT och berättar om Insatskatalogen, det är bara att höra 
      sig till Per eller Anna-Karin på samordningsförbundet. 
      På samordningsförbundet arbetar en ny Ekonom Lina Bjarnolf och hon  
      Ansvarar för Insatskatalogens uppdatering. 

 
8. Övrigt 
Fontänhuskonferens den 15 september, med på denna var Ann-Helen D 
och Lars L från Gävle kommun även Anna-Karin H och Catrine H S. 
Ann- Helen berättar att hon och Lars L har fått uppdrag att arbeta med 
personer med Psykisk Ohälsa och kommer ta upp detta med Fontänhus 
på nästa LGR. Nämndordförande är angelägen om detta. 
I övrigt tycke samtliga som deltog på konferensen att den var väldigt bra 
och informativ.  

 
 
                  
Nästa Möte Digitalt 18 november kl. 14.30-16.30 
Dessförinnan styrgrupp Personligt ombud 13.30-14.25  
  
 
Vid pennan  
 
Catrine Hedin Sjöberg 
Processledare. 


