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1. Välkommen/Dagordning 

Catrine Hedin Sjöberg hälsade samtliga välkomna till mötet, 

dagordning godkändes med tillägg Insatskatalogen. 

2. Föregående minnesanteckningar 

Inget att ändra  

    

3. Insatskatalogen  

Angelika informerar gällande insatskatalogen som nu håller på att 

sammanställas. Beslut har tagits att denna katalog ska vara helt 

införd till årsskiftet samt kunna användas februari 2020. Angelika 

Gabrielsson är inlånad till samordningsförbundet av FK året ut för 

att administrera och införa Insatskatalogen. Angelika har starta med 

flera kommuner i länet. Några kommuner att nämna är Ockelbo, 

Nordanstig och Ovanåker. Hon har bjudit in berörda kommunchefer 

till ett möte för att se vilka projekt som pågår i deras kommuner och 

därefter lägga in projekten/ aktiviteten i insatskatalogen. Bollnäs är i 

startgroparna även Sandviken och nu är Hofors på tur. Angelika är 

tillgänglig för frågor och funderingar. 

http://www.finsamgavleborg.se/


 

 Minnesanteckning MYSAM  
 

 2019-10-18 

 

Catrine Hedin Sjöberg 

 

Samordningsförbund Gävleborg 

Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle 

Telefon: 072-724 68 56 | Org.nr. 222000-3137 

www.finsamgavleborg.se  

(Bifogar ett bildspel om insatskatalogen, samt hur det ser ut i exv. 

Ockelbo kommun, vidarebefordrar detta i separat mail efter 

Angelika skickat till mig ) 

 

4. Planering Workshop den 24/ 5, Vi planerar  

Vi går igenom sammanställningen av workshopen den 24 maj och vi 

kan konstatera att medarbetarna som deltog verkligen har satt fingret 

på vilken nytta det är med samverkan. Dels vilket mervärde det gör 

för individen och vad medarbetarna behöver för att nå och 

genomföra ett bra arbete. 

 

Vi beslutade att genomföra en ytterligare Workshop 11november 

13.00–15.30  som en del att bygga vidare på den förra. I väntan på 

Trisam Hofors.  

Catrine har bokat lokal och skickar ut en inbjudan till chefer för 

vidarebefordran till sina medarbetare. Senast den 31 oktober kan ni 

anmäla hur många som kommer delta. 

 

Vi planerar agendan som till första delen består av välkommen och 

syfte med dagen (Catrine tar den delen)  

Därefter tar Anneli och Anders och beskriver sin sitt samarbete 

Sedan har vi tänkt att någon tar TRISAM intro (Catrine kontaktar 

Helene) 

 

Efter detta så kommer workshopen där man indelas i grupper för att 

diskutera dessa frågor: 

 Hur kan TISAM ge mervärde i min yrkesroll och därmed 

brukaren/ patienten/ klienten.. 

 Hur kan TRISAM förändra mitt arbete 

 Hur kan jag bidra till att TRISAM blir ett gott samverkansform 

 

Vi sammanställer agendan för dagen när alla som kommer delta är 

på plats. 

 

 

 

5. Fontänhus/ Louise Olsson från Sandvikens kommun AME  

Louise berättar att förstudien genomförs under tiden 1 augusti- 30 

november 2019. Förstudien ska  

1. Kartlägga behovsgruppen – individer med psykisk ohälsa och 

psykisk funktionsnedsättning i åldern 16-64 som saknar 

sysselsättning 

http://www.finsamgavleborg.se/
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2. Utreda förutsättningarna för ett fontänhus i Sandviken – modell, 

organisation, finansiering 

Tidsplaneringen framåt är nu: 

 

            Oktober 

 Fortsatt insamling och sammanställning av underlag om 

behovsgruppen 

 Studiebesök Faluns Fontänhus 

 Utreda idéer kring finansiering utifrån lokala 

förutsättningar: Träff m styrelsemedlem GS, kontakt 

Region. 

November 

 Fortsatt arbete kring möjlig finansiering.  

 Sammanställning rapportens två ”delar” 

 

           Louise bjuder in den som vill vara med på studiebesöket Fontänhus  

           Falun. Det besöket går av stapeln 30 oktober. Anmälan till Louise 

            

 

Louise Rapporterar utifrån Studie besöket i Motala som  

startade 2012 Idag 115 medlemmar, ca 15 individer varje dag. 20-30 

nya medlemmar per år.  

            På studiebesöket deltog: Louise O, Jonny S, Anna-Karin H, 

            Catrine H S, var Kerstin Almén kommunalråd (S) och Per-Ola 

            Grönberg kommunalråd (L). Sedan var det också Per-Ewert Olsson 

            Björk (c) som är ordförande i Arbetslivsnämnden och förste vice  

            ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.  

            Mycket uppskattat och lärorikt studiebesök  

            Vidare se bifogat Bildspel som Catrine skickar separat. 

 

6.   Övrigt 

Inget. 

 

7. MYSAM nästa gång blir 11 december kl. 10.00-12.00 på AMI  

 

 

 

Catrine Hedin Sjöberg 

Processledare. 

http://www.finsamgavleborg.se/

