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1. Välkommen och dagordning 

Angelica hälsade välkommen till mysammötet. Vi gick igenom 

dagordningen och övriga punkter som inkommit. 

 

2. Minnesanteckning  

Vi gick igenom föregående minnesanteckning. 

 

3. Reflektion från workshopar 7 och 10 maj 

Angelica gick igenom sammanfattning från workshopar kring 

individinriktade insatser och vi reflekterade tillsammans. Det finns behov av 

utrymme för dialog och samverkan. Vi arbetar framåt kring individinriktade 

insatser utifrån den arbetsgrupp som är igång. Någon form av 

paraplyprojekt från Samordningsförbundet är önskvärt. En fundering är 

också om det skulle vara möjligt att samarbeta över kommungränserna på 

olika sätt. 

 

4. Återkoppling arbetsgrupp 

Anna-Karin berättar om det arbete som arbetsgruppen gjort. Bland annat 

hämtat djupare information om tilltänkt målgrupp från Trisamteamen. Det 

är nu dags att ta nästa steg där en/flera projektledare får i uppdrag att göra 

en djupare kartläggning av förutsättningar och behov. Ann-Helene pratar 

http://www.finsamgavleborg.se/


 

 Minnesanteckning MYSAM  
 

 

Angelica Gabrielsson 

 

Samordningsförbund Gävleborg 

Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle 

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

www.finsamgavleborg.se  

med medarbetare som kan vara intresserade av detta. En ansökan om medel 

från Samordningsförbundet förbereds för denna förstudie.  

 

5. Styrgrupp personliga ombud 

Ann-Helene lyfter frågan om möjlighet att ha styrgrupp personliga ombud i 

anslutning till Mysammötet eftersom det i stora delar är samma 

mötesdeltagare på de båda mötena.  Gruppen var positiv till detta men ser 

också svårigheter i logistik. Det kommer att bjudas in till ett extra 

Mysammöte innan ordinarie möte i höst för att arbeta igenom olika former 

av styrgruppsuppdrag, inklusive styrgrupp för personliga ombud.      

 

6. Styrgrupp Trisam 

Göran lyfter frågeställning kring vad syfte och innehåll Trisam styrgrupp 

och Mysam, med frågeställningen – kan styrgrupperna slås ihop? 

Mysammötet pratar kring detta från olika vinklingar, också med hänsyn till 

Ann-Helenes fråga se punkt 5. Möjligen kan en lösning vara att tydligare 

arbeta igenom vilka frågor som hör hemma på Trisam och vilka frågor som 

hör hemma på Mysam på ett tydligare sätt. Vissa frågor kan vara operativa 

till sin karaktär och hör hemma i styrgupp Trisam medan andra frågor är 

mer strategiska och hör hemma i Mysam. Ingen av deltagarna är 

intresserade av att lägga ned tid på dubbelarbete. Angelica bjuder in till 

extra möte före ordinarie möte för att vi ska kunna arbeta igenom 

frågeställningen. 

 

7. Ta tillvara projektresultat – seminarium 

Josefine berättar om projekt som avslutats där det är angeläget att parterna i 

Mysam är med och identiferar hur vi gemensamt kan förvalta de resultat 

som man kommit fram till i projekten. De projekt som främst berörs är 

Hälsofrämjande etablering och Breddad rekrytering. Genom projekten finns 

olika case identifierade som man kan samtala ikring. Mysamgruppen tycker 

att det skulle vara bra att kunna medverka på ett sådant seminarium någon 

gång oktober/november och Josefine tar med sig informationen för fortsatt 

planering. 

 

8. Övrigt 

Angående minnesanteckningar så är ett förslag att dessa läses igenom när de 

skickas ut och sedan har man en vecka på sig att inkomma med synpunkter. 

Annars ses de som ”justerade”. Vi pratar mer om det också på det extra 

möte som planeras. 

 

Ann-Helene berättar kort om att Gävle är intresserade av arbete kring 

Fontänhus. Man är i startgropar att jobba för att se hur intresset ser ut, och 

vilka olika möjligheter det finns att samverka med olika parter. Fontänhus 
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får vara med som en egen punkt vid nästa ordinarie möte så att gruppen kan 

få mer information. 

 

9. Nästa möte 

           

Nästa möte blir 30 augusti 15.15-16.30 (fokus på styrgrupper och funktion) 

samt 23 september 9.45-11.45 (ordinarie möte) 
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