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Anna Gertzen Fällgren, 

Arbetsförmedlingen 

Anna-Karin Hainsworth, 

Samordningsförbundet 

Ingela Söderlund Myndighetskontoret 

Gävle kommun 

Josefine Wennelin, Gävle kommun 

Styrning och stöd 

Göran Herdin, Arbetsrehabilitering och 

försörjningsstöd Gävle kommun 

Åsa Larsson Reko HC City 

Anette Kjellin Regionen Gävleborg 

Catrine Hedin Sjöberg 

samverkansansvarig Försäkringskassan  

Jenny Jonsson, enhetschef 

Försäkringskassan FVV 

 

  

 

 

 
1. Välkommen och dagordning 

Angelica hälsade välkommen till mötet. Vi gick igenom dagordningen och 

godkände den. 

 

2. Minnesanteckning  

Vi gick igenom föregående minnesanteckning, inget att tillägga. 

 

3. Arbetsgrupp Mysam Gävle 

Anna-Karin berättade om det arbete som arbetsgruppen gjort. En 

minnesanteckning från arbetsgruppen bifogas Mysam minnesanteckning.  

 

Bland annat har gruppen diskuterat frågor om åldersgräns – ska det finnas 

en övre eller undre sådan och var ska gränsen i sådan fall vara. Kopplingen 

till Trisam hur ser den ut, vilka volymer kan man tänka sig, koppling till 

politiken, vad finns för liknande insatser redan. Det är många frågor och 

arbetsgruppen arbetar vidare. Behövs stöd från mysamgruppen före nästa 

ordinarie mysammöte så hör man av sig.  

 

4. Handlingsplan - uppdatering 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Vi tittade på handlingsplanen och påminde oss om vilken målgrupp som vi 

formulerat. Fokus finns på psykisk ohälsa. SKR tittar på definition av 

psykisk ohälsa berättar Josefine och vi kommer få ta del av detta i samband 

med minnesanteckningen.  

 

Vi pratade vidare om kopplingen till Trisam. Vår uppfattning är att om 

Trisam styrgrupp har en fråga som ej kan lösas får de fundera på om det ska 

lyftas till Mysam. Viktigt att det då tas upp först för reflektion på Trisam 

styrgrupp. Anna-Karin lyfter detta till processledare för Trisam – Helen 

Tyren.  

 

Vi pratade också om kopplingen till strygrupp för personliga ombud. Ann 

Helene undersöker om möjlighet att ha strygrupp på något sätt kopplat till 

Mysam då det delvis är samma personer som ingår.  

 

När det gäller våld i nära relationer så är utvecklingen inom Gävle kommun 

att en enhet kommer att arbeta samlat med detta, med start hösten 2021. 

Lena Hörnell är kontorschef. Till hösten bjuds någon representation till 

Mysam för att informera om detta.  

 

5. Insatskatalogen  

Gruppen är medveten om insatskatalogen.       

 

6. Rapport från respektive part 

Anna berättar om att Arbetsförmedlingen justerar sin organisation. 

Utvecklingen pågår för att ha kompletterande aktörer i högre grad. 

Ingela berättar om den nya våldsenheten som startar i höst. Man har arbetat 

mycket med den utvecklingen. 

Josefin berättar om projektet Hälsofrämjande etablering som avslutats med 

goda resultat. Flera delar inom projektet har berört samverkan/samordning. 

Den 6 maj blir spridningskonferens.  

Göran berättar om att enheten arbetsmarknad och stöd är under 

omorganisering och ska träda ikraft 1 september. Medarbetarna får anmäla 

intresse för tjänster.  

Åsa berättar om läget i primärvården som arbetar med att hela tiden anpassa 

sig utifrån pandemin. Det är slitsamt för personalen. Vaccineringar har 

övertagits av regionen. 

Jenny berättar att inom Försäkringkassan är det högt tryck på flera områden, 

bland annat smittbärarpenningen och man lånar ut personal internt. Viss 

koncentration av handläggning ska ske inom ärendeslaget ”förlängd 

skolgång”. 

Anna-Karin berättar att budget är fulltecknad men att det finns bra 

förutsättningar att starta aktiviteter redan 2021. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Catrine berättar om att beslut om tillfälliga ersättningar pga covid förlängs. 

Se hemsidan för information. Det är också en lagändring vid dag 180 i 

rehabkedjan som kan påverka hur individer med anställning får 

sjukpenning. 

Anette berättar om att personal lånas ut, organisationen påverkas av 

pandemin. Ett utvecklingsarbete pågår kring läkarintyg och försörjningsstöd 

hos Socialtjänsten. Man önskar att istället för att skriva intyg på 

Försäkringskassans blanketter kunna använda en typ av plan. Här har man 

bla tittat på hur Örebro arbetar. 

 

7. Övrigt 

Inget övrigt. 

 

                  

Nästa Mysam Möte Digitalt  

 

4 juni 10.00-12.00 

 

Vid pennan  

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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