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1. Välkommen/Dagordning 

Angelica hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

      Vi gick igenom dessa, det var inget att ändra. 

    

3. Incheckning – vilka möjligheter och vilka utmaningar ser du med 

Mysam Hudiksvall? 

Vi reflekterade enskilt och berättade om möjligheter och utmaningar. 

Samverkan är viktigt och Mysam är en bra plattform för det. Bra att få 

statusläge från varandra, att kunna använda gemensamma verktygslådor. 

Bra plattform för gemensamma utbildningar. Få information om 

Mysam, att uppdatera handlingsplanen. Vi har gemensamma stora 

målgrupper att arbeta kring. Samordningsförbundet har en kanal att 

arbeta med och genom.  

http://www.finsamgavleborg.se/
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Utmaning att det dagliga pockar på och det kan vara tidsbrist. Svårt att 

frigöra tid och pandemin är också en utmaning.  

 

4. Förstudie studie av egenmakt 

Maria berättar att man beviljats medel för förstudien, som ska starta i 

oktober. Det är en explorativ förstudie som ska genomföras. Fredik 

ansvarar för denna och bjuds in till nästa Mysam för att få stöd av 

Mysam och för att kunna delge lite tankar. Ansökan bifogas 

minnesanteckningen. 

 

5. Trisam 

Anna-Karin berättar om resultat från Trisam och bildspelet bifogas 

minnesanteckningen. Rutiner har utecklats och bland annat arbetar man 

med frågor kring våld. Fyrpartschefsgruppen ska titta på 

utvecklingsmöjligheter för Trisam. 

     

6.  Insatskatalogen – uppdatering 

 

Angelica informerar om insatskatalogen och visar hur det nu ser ut på 

www.insatskatalogen.se. Vi kommer överens om att informera medarbetare 

om insatskatalogen, och samordningsförbundet är gärna med på ex 

skypemöten för att presentera insatskatalogen. Angelica påminner om att 

vara aktiv och meddela Samordningsförbundet när det är nya insatser som 

ska med till katalogen eller det blir andra ändringar. Anna-Karin gör lite 

information om insatskatalogen som kan spridas. 

 

7.  Rapport från respektive organisation 

 

Maria berättar om farhågor som finns inför ökad arbetslöshet. Det är 

många varsel lagda men ännu inte ökning inom försörjningsstöd. Maria 

berättar också att det är svårt att få deltagare till arbetsträning. Det är 

tufft läge för äldreomsorgen. Medarbetare som kan arbetar på distans 

varannan vecka. 

 

Lotta berättar att besöken till Hc har minskat vilket är oroande. Man har 

också en oro inför hösten pga behandlingar som skjutits fram. Vården 

arbetar också med gemensamma luftvägsmottagningar. Lotta informerar 

också om att vården inte skriver intyg för att personer är rädda för att få 

covid, eller för att man vill slippa vissa arbetsuppgifter. Sådana 

förfrågningar kommer till vården idag. 

 

Frida berättar om att det finns en telefonstödslinje för personer som är 

över 70 år för att motverka ensamhet. Hon beskriver också att personliga 

http://www.finsamgavleborg.se/
http://www.insatskatalogen.se/
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ombuden har fått lite svårare i sitt arbete när man inte möter kunder. När 

det gäller anhörigstöd ska man försöka anordna utomhusaktiviteter. 

 

Angelica berättar från Försäkringskassan att det blivit en ökning av 

sjukskrivningar, men att läget är ganska gott i Gävleborg. Man arbetar 

med att stödja varandra över landet. Handläggarna får arbeta med nya 

regler och tillfälliga rutiner som gäller nu i pandemin. 

 

8. Övrigt 

 

Frågan lyftes om vilka som ska medverka från kommunen på 

Mysammötena samt hur ledningsgruppen för personliga ombud ska 

vara. Erfarenheten kring att vara ledningsgrupp för personliga ombud 

har varit god. Mysamgruppen fortsätter med det och enhetschef för 

personliga ombud samt personligt ombud bjuds in till Mysam en gång 

per termin. Angelica bjuder in till nästa Mysammöte. I övrigt är Maria 

och Renee kommunens ordinarie representanter i Mysam. 

 

9. MYSAM möten för 2020 

 

Angelica kommer med outlookinbjudningar för kommande möten. Inget 

bestämt för dagen. Möten ska ej vara på måndagar. 

 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

