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1. Välkommen/Dagordning 

Angelica Gabrielsson hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning 

godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

      Vi gick igenom dessa, det var inget att ändra.  

    

3. Trisam 2.0 

Helene Tyren berättade om de förslag som arbetsgruppen (med 

representanter för alla parter) för Trisam utvecklingen tagit fram och 

Trisams övergripande styrgrupp (Eva Alner Liljedahl, Mohammed 

Chabchoub Af, Tommy Stokka RG, Tina Manson Söderlund som 

representant från kommunerna) tagit ställning till. Förslagen 

presenterades, vissa för beslut i Mysam och vissa för synpunkter för 

sammanställning till länsledning Välfärd.   

 

a) Ska vi ha en partsgemensam samtalsguide inför Trisam.  

http://www.finsamgavleborg.se/
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Arbetsgruppen föreslår att vi tillsammans skapar en gemensam 

samtalsguide som alla använder inför en konsultation i Trisam. 

Inkluderar frågor om våld.  

 

Generellt upplevde gruppen att det är positivt, men arbetet måste 

först förankras i de egna organisationerna. Kommunen uttryckte att 

man har ett behov av att ta ställning till vilka som ska ställa frågor 

om våld, just nu finns ansvaret inom socialtjänst . Just delen att det 

ska innehålla frågor om våld är inte något man kan ta beslut om vid 

sittande bord på mötet. Men gruppen är positiv till att fördjupa 

kunskapsområdet. 

Helene kommer även inhämta synpunkter till de deltagare i Mysam 

som ej närvarar på mötet. Svaret ska redovisas till Länsledning 

Välfärd 18 december.  

 

b) Fler handläggare från kommunen i Trisam? Lokalt beslut 

Här tycker Mysamgruppen att det är bra att sådan möjlighet finns. I 

Nordanstig finns redan en rutin för hur etta ska gå till och Bente 

förmedlar den till övriga medverkande. Även biståndshandläggare 

bör få information och möjligheter till Trisam. Helene Tyren tar 

kontakt med Kristina Ersson för dialog. 

 

c) Behov av en individinriktad insats för de som har liten 

arbetsförmåga och inte uppfyller kraven på exvis rehabersättning? 

Svaren lyfts vidare till länsledning Välfärd. 

Här diskuterade Mysam kring att det skulle kunna finnas en 

länsövergripande del som är kompetensinriktad. Ex utbildningar till 

SE/IPS cocher eller nätverk. Men aktiviteter liknande dagliga 

verksamheter osv måste vara kommunspecifika och beslutas i 

respektive kommun. Men att individer behöver fler möjligheter till 

insatser var gruppen överens om. 

 

4. Våld – fortsatt utvecklingsarbete 

Helene berättar om det arbete som Samordningsförbundet har medverkat 

i via NNS, och väldigt många medarbetare deltog på workshoparna som 

var kring våld. 

 

För att fortsätta arbetet kring detta får kommunerna undersöka lite var 

de står idag och vi resonerar vidare på nästa Mysam om fortsatt arbete. 

Anna-Karin tar kontakt med Länsstyrelsen för att se vad de kan göra. 

Angelica tar kontakt med Nils-Olof för att se om kommunens arbete kan 

synliggöras i insatskatalogen. 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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5. Kompetenstimmarna 

 

Upplevelsen är att kompetenstimmarna är ett bra forum. Ibland har det 

blivit förändringar med kort varsel och då är det svårt för medarbetarna 

att vara förberedda. 

 

Kommande kompetenstimmar är 4 november, psykiatrin, 11 november 

primacare och 2 december lss/omvårdnad. Arbetsförmedlingen ställer in 

sin timme i nuläget. 

 

6. Sjukersättning 

Gruppen uppfattar att det var bra information från Lotta Qvarnlöf, men 

det är ändå lite svårt att förstå hur bedömningar ser ut och hur man kan 

göra bra planeringar för individer som ej beviljas sjukersättning. 

Angelica bjuder in Lotta Qvarnlöf igen till kommande Mysammöte för 

fortsatt diskussion. 

    

7. Brukarinflytande 

Anmälan har gått ut till workshop, Anna-Karin förmedlar igen till de 

som ej fått anmälan. 

 

8.  Rapport från respektive organisation 

 

Anna berättar att det är stabilt läge inom sjukförsäkringen på 

Försäkringskassan i Gävleborg. Medarbetarna arbetar fortfarande hemifrån 

på 50% av arbetstiden. Möten sker främst digitalt. Anna-Karin berättar att 

det är mycket som händer med VP, budgetarbete. Hon ser att för år 2021 

kommer mycket medel att gå till Trisam. Bente berättar att läget är ok, flera 

jobbar hemifrån. Susanne berättar att det är lite hemarbete, och en del sker 

på plats. Den dagliga verksamheten är igång. 

 

 

9. Övrigt 

 

10. Kommande möte 

 

Kommande möten blir 16 februari 2021 14,15-16,15 samt 27 april 2021 

14,15-16,15 

 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

