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Strukturen för MYSAM i
Gävleborgs län
Beslut 2016-05-20
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Uppdrag och Målgrupper enl
beslut av styrelsen för Finsam
• Samordna rehabiliteringsinsatser och stöd
som leder individen till egen försörjning
• Individer mellan 16-64 år
• Prioriterade grupper
* Unga utanför studier och arbete
* Personer med psykisk ohälsa
* Nyanlända
• Samarbetsgrupperna i respektive kommun
benämns Mysam (Myndighetssamverkan)
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Försäkringskassan
Chef + LSA
(smkl 2016-062017)
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Sammankallande för Mysam
!Under 2016 och fram till 170630 är det FK,
med stöd av ekonomiskt bidrag från FINSAM
!Därefter får resp lokal MYSAM-grupp
bestämma vilken part som tar över
sammankallandet/program/minnesanteckning.
Pengar söks från samordningsförbundet för
detta uppdrag.
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Några hållpunkter för MYSAM
• Strukturnivå, inom en kommuns geografiska
område
• Lokal chefsgrupp för samverkan
!Samarbete / Utveckling /Projekt för identifierade
behovs- utvecklingsområden
!Bl.a. arbeta med Arbetsintegrerade sociala företag
!Fånga upp erfarenheter från genomförda SIP:ar
!Erfarenheter från Trisam en stående punkt på
dagordningen
!”Ledningsgrupp” för Trisam (=deltagarna i Mysam är i
normalfallet chefer för deltagarna i Trisam)

!LÖK:en, bör det också tas hänsyn till
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• Samordningsförbundet bjuds alltid in till MYSAM mötena
och är gäst på mötena för att få kunskap och information
om det lokala samverkansarbetet som sker. De kan då även
ges ett tidsatt utrymme att ge blänkare om nyheter samt
delta i dialog med oss parter då vi så önskar.
• Parterna bestämmer själva vem/vilka chefer som ska delta i
MYSAM men utgångspunkt är 1:a linjens chef/
verksamhetschef. Det är viktigt att den chef som deltar har
en övergripande bild av behovet av ”samordnade
rehabiliteringsinsatser och stöd som leder individen till egen
försörjning”.
• Antalet chefer från resp part måste vara ”väl avvägt” –
storleken på kommun har således betydelse.
• Lokalt samverkansansvarig från FK deltar i MYSAMgrupperna
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Några hållpunkter för Trisam
• Individnivå
• Berörda handläggare för samverkan
!Trisam står för = Tidig rehabilitering i samverkan
!”Samhället behöver samordna sig för att det ska
hända något för individen”
!Individen skall få ”rätt insatser, rätt ersättning, från
rätt instans, vid rätt tidpunkt”
!Stående frågor:
* Behövs SIP / GK (Gemensam kartläggning)
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Kommunikation av förslaget
genomfördes enl följande
• Socialchefernas möte 13 maj
• Länsledningen 19-20 maj
• Försäkringskassan informerar AU/Styrelsen
• Försäkringskassan inom sin egen organisation
• Arbetsförmedlingen inom sin egen organisation
• Respektive kommun inom sin egen organisation
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Nästa steg:
• Beslutet gäller från 23 maj 2016 och tills
vidare med avstämning i Länsledning Välfärd
två gånger per år (höst och vår) då FK och Af
bjuds in till mötet.
• Arbetsgruppen träffas för att skapa ramar och
tydligt ange syfte och mål med MYSAMgrupperna
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Förslaget utarbetat av
• Eva Alner Liljedahl, Försäkringskassan
• Mats Collin, Gävle
• Palle Danielsson, Västra Gästrikland
• Anette Forsblom, Södra Hälsingland
• Charlotte Humling, Arbetsförmedlingen
• Roger O Nilsson, Region Gävleborg
• Representant fr N Hälsingland hade förhinder
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