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1. Välkommen/Dagordning 

Angelica hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

      Vi gick igenom minnesanteckningarna. 

    

3. Förstudie av egenmakt - information 

Fredrik Nygren berättade om förstudien som nu är igång. Syftet handlar 

i grunden om hur egenmakt kan utvecklas för individer med psykisk 

ohälsa. Hur samverkansparterna kan agera tillsammans så att 

individerna känner att de äger sin egen process. Det som sker nu är 

omvärldsbevakning, ta del av forskning och litteratur. Fredrik har också 

kontakt med Anna Öhman. Nästa del är utbildning i tjänstedesign där 

alla parter medverkar med representanter. Syftet är att skapa kunskap för 

att hitta gemensamma arbetssätt. Efter det ska man utvärdera 

tjänstedesign som metod – vilka möjligheter och fallgropar finns med 
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denna metod? Avslutningsvis vill projektet finna delar som är möjliga 

att implementera i vardagen.  

 

Arbetsförmedlingen säkerställer att man har representation till projektet, 

Anna meddelar Fredrik och Sofia om detta.  

 

Vi reflekterade tillsammans kring projektet och lyfte bland annat upp 

följande inspel: 

Det finns ett stort behov av en studie. Många faller mellan stolarna. Det 

är viktigt och vi ser utmaningar hos AF. Det är ett stort och ökande 

behov av samarbete kring målgruppen. Det behövs utvecklade insatser. 

Behövs stärkande mellansteg för individer, och det är positivt att 

projektet kommit igång. Samverkan är viktig, hur kan vi använda 

tillgången på våra olika verktygslådor. Hur arbetar vi tillsammans kring 

psykisk ohälsa. Vi behöver kunskap både kring sakfrågan och kring 

samverkan.  

 

Med anledning av att vi kommer att ha fokus kring individer med 

psykisk ohälsa är det viktigt att psykiatrin medverkar på kommande 

Mysammöte. Angelica tar kontakt med Linda Reit angående detta.  

 

4. Handlingsplan 

Vi arbetade med handlingsplan för Mysam Hudiksvall 2021-2022. 

 

5. Insatskatalogen 

Vi påminner varandra om insatskatalogen och Samordningsförbundet 

kan komma ut och informera.  

 

6. Våld i nära relationer 

Inom kommunen arbetar man för att strukturera upp information kring 

våld i nära relationer. Det ska vara tydligt på hemsidan hur man hittar 

information och var man vänder sig vid frågor. Alla arbetar med 

”Freda”.  

 

7.  Rapport från respektive organisation 

 

Anna och Stefan berättar om de pågående organisationsförändringarna 

inom AF, och mer information kommer löpande. Arbete sker mycket på 

distans och den digitaliserade utvecklingen fortsätter.  

Åsa berättar att det är belastning inom primärvården på olika plan. 

Patientflöden förändras och man lånar ut personal till där det finns 

behov. 
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Inom socialförvaltningen är det ny organisation berättar Maria. Man gör 

också en fysisk flytt. Teamarbetet utvecklas och man har samarbete med 

vuxenutbildningen.  

Per informerar om de insatser som Samordningsförbundet är med och 

finansierar, ex Mysam och Trisam. Individinriktade insatser pågår i 

Ovanåker, Ockelbo, Hofors. 

Anna och Joel informerar om att på Försäkringskassan är det 

förändringar på gång i lagar, vilket kommer att påverka bedömningen 

vid dag 180 mot normalt förekommande arbete. Inriktningen för 

myndigheten de närmaste tre åren handlar också om att förstärka stöd 

till individer som har behov av samordning. 

 

8. Övrigt 

 

 

9. Nästa möte 

 

Kommande möte 28/4 14,15-16,15 

 

 

Angelica Gabrielsson, Processledare 

http://www.finsamgavleborg.se/

