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1. Välkommen/Dagordning 

Angelica hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

      Vi gick igenom minnesanteckningarna. 

    

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 en guide är bra. Men när det gäller 

frågor om våld så är man inte klara med de interna uppdragen ännu 

hur man ska arbeta kring detta.  

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. 

Frågan är vilka enheter som skulle beröras, ev vård och omsorg 2, ev 

missbruk. Även oklart om man skulle delta på Trisam eller remittera 

dig. Mysamrepresentanter tar med sig frågan och tar stöd från 

Helene Tyren i fortsatta diskussioner.  

 

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 finns behov av insatser men att 

resurserna inte finns idag. Lokal förankring av arbetet är viktig, och 

gruppen är osäker på frågeställningen lokal insats eller 

länsövergripande insats. 

 

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.  

 

5. Brukarinflytande 

Information om workshop har spridits i Mysam, och den kommer att ske 

den 16 december i Hudiksvallsområdet.  

 

6. Förstudie studie av egenmakt 

Start av projektet har skjutits fram till februari. 

 

7.  Rapport från respektive organisation 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Anna berättar att det är ett bra läge på Försäkringskassan. Vissa 

tillfälliga regler korrigeras igen. Arbete hemifrån fortsätter.  

Stefan berättar att det skett en skärpning kring kundmöten och att färre 

fysiska sådana sker. Man planerar för den länsövergripande 

organisationen. 

Maria berättar att man har en ny organisation från mitten av september. 

Man upplever situationen som tuff utifrån corona, fler individer har 

försörjningsstöd. Man använder Trisam som möjlighet ibland för att 

komma vidare, och har generellt ökat samverkan internt och externt. 

Helena berättar att man hittat många nya insatstyper, ex vägen till 

studier och ”guldkantsjobb”.  

Per berättar att det pågår individinriktade insatser och strukturinsatser. 

ASF fokuset kommer att släppas fom årsskiftet. Man tittar på 

tjänstedesign som metod för att utveckla projekt. 

 

8. Övrigt 

 

Per lyfte fråga om inställning till ökat process-stöd/processledning till 

Mysamgruppen. Möjlighet finns att utöka till 10% stöd istället för 5%. 

Gruppen funderar på vad detta skulle kunna innebära, kanske stöd till att 

öka ärenden till Trisam, hålla i våldsarbetet, utveckla arbetsmetoder. 

Gruppen är osäker på vad man skulle använda stödet till. 

 

9. Nästa möte 

 

Kommande möten blir 17 februari 14,15-16,15 samt 28/4 14,15-16,15 

 

 

Angelica Gabrielsson, Processledare 

http://www.finsamgavleborg.se/

