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Sammanträde med Mysam Gävle 

Datum:  23 september 2021  

Tidpunkt:  09:45-11:45 

Plats:  Teamsmöte 
                      
  

 
 
 
 
 
 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet och dagordningen godkändes. 
 

2. Föregående minnesanteckningar gicks igenom och lades till 
handlingarna. 
 

3. Rutiner och former för Mysammöten. 
 

a. Mysamdeltagare – presentationer och information före 
Mysammöten. Syfte – alla är förberedda på sina uppdrag när man 
medverkar i Mysam. Vi vet vilka som deltar i mötet. Ersättare är 
insatta och medverkar när ordinarie deltagare har förhinder. 

Deltagare Särskilt inbjuden 
Anna Karin Hainsworth Elin Ullström 
Jenny Jonsson Cecilia Vågberg 
Joel Jansson          
Anna Magnusson Kroon  
Ann-Helene Dahlqvist  
Josefine Wennelin  
Ingela Söderlind  
Marie Halilovic  
Malin Olsson  
Marie Olsson  
Karineh Tahmasian  
Göran Herdin               
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Vi pratade om inbjudans utformning till dagens möte och kom 
överens om att presentationen utökas ytterligare. Varje 
Mysamdeltagare skickar en kort presentation till Angelica om sin 
arbetsroll och vad man representerar i Mysamgruppen. Senast 7 
oktober skickas presentationerna till Angelica. Ett separat 
presentationsdokument kommer sedan att bifogas inbjudningarna till 
kommande Mysammöten.  

 
Vidare informerades om att Anette Kjellin inte är ordinarie deltagare 
i Mysam Gävle, utifrån att hon har ett regionalt uppdrag för 
primärvården. Möjlighet kan finnas att adjungera in henne vid 
behov. Psykiatrin kan komma att medverka vid ett möte per termin, 
i samband med punkten personliga ombud. 

 
b. Beredningsmöte före Mysam. Representant från Gävle kommun (i 

dagsläget Josefine Wennelin), representant från primärvården 
(Karineh Tahmasian) samt representant från AF och eller FK samt 
processledare träffas 30-60 minuter fyra veckor före planerat 
Mysammöte för att tillsammans arbeta fram ett förslag till 
dagordning. Förslaget till dagordning skickas ut två veckor före 
Mysammötet för möjlighet att inhämta ytterligare synpunkter. Joel, 
Jenny och Anna pratar ihop sig för att se hur representationen från 
statens sida ska se ut i beredningsmötet. 
 

c. Minnesanteckningar ses som justerade efter två veckor när de gått 
ut till Mysamgruppen. Korrigeringar skickas till processledare som 
ändrar i minnesanteckning och skickar ut på nytt.  

 
d. Mysam fortsätter med Teamsmöten. 

 
4. Mysam och styrgrupp personliga ombud.  

Mysam agerar styrgrupp för personliga ombud. En gång per termin lyfts en 
punkt för styrgrupp personliga ombud. Här kommer exempelvis frågor om 
avvikelser att hanteras, som de personliga ombuden mött i sina 
verksamheter. De personliga ombuden medverkar inte i Mysammötena 
utan har direkta dialoger med parterna på andra sätt. Pia Gabriella, chef för 
verksamheten efter Ann-Helene, kommer att bevaka frågeställningarna 
kring personliga ombud till Mysammötet.  

 
5. Utveckling och förtydligande Mysam – Trisam styrgrupp.  

a. Gävle kommun kommer utse fler representanter till Trisam 
styrgrupp för att skapa förutsättningar att täcka in alla berörda 
serviceområden som kommunen tillhandahåller. Det är viktigt att 
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Trisam styrgrupp fortsätter vara en grupp där man arbetar aktivt, 
och att det inte blir att man medverkar som åhörare. 
Representation utökas med enhetschef från socialpsykiatri, rektor 
från individuellt program, enhetschef boendestöd och enhetschef 
från Nygatans aktivitetscentrum. Vi bestämmer att vi provar det 
här konceptet. Första gången med utökad konstellation i Trisam 
styrgrupp blir på mötet i december. Vi följer upp och utvärderar på 
sista Mysammötet före sommaren i maj (ungefär) 2022. 

b. Avgränsning Mysam/Trisam styrgrupp. Vi pratade om vad som 
kan vara strategiska frågor som ska vara i Mysam och vad som är 
operativa frågor som berör Trisam. Exempelvis är frågor kring att 
ta fram samtyckesdokument till Trisamteam exempel på en 
operativ fråga. En strategisk fråga kan vara att det inte finns 
insatser till deltagare och detta bör lyftas till Mysam. Avvikelser 
som Trisam styrgrupp inte kan lösa är exempel på frågor som lyfts 
till Mysam. Även resultatredovisningar bör ske till Mysam. 
Kansliet på Samordningsförbundet får i uppdrag att arbeta fram 
och skicka ut förslag på förväntningar, syfte, uppdrag för Trisam 
styrgrupp.  

c. Fråga väcks om namnbyte på Trisam styrgrupp till ledningsgrupp. 
Detta för att det bättre ska representera gruppens uppdrag. Frågan 
tas vidare hos Samordningsförbundet. 
 

6. Projekt kring minska glapp mellan myndigheter/parter – nuläge 
Ann-Helene informerade om att ansökan är i slutfas och man väntar på 
namn från psykiatrin som kan vara kontaktperson till projektledaren Lotta 
Edvardsson.  
 

7. Information om Gävle kommuns nya enhet för våld i nära relationer 
Elin Ullström informerade om den nya enheten där hon är enhetschef. Den 
målgrupp man arbetar med är vuxna och barn som utsatts för våld. Totalt i 
enheten är det19-20 personer som arbetar. Enheten kan arbeta 
övergripande och bevilja olika former av stöd, man ska inte behöva bollas 
mellan olika enheter inom kommunen utan brukaren är i fokus. Man har 
också en vägledare som arbetar, och kan stödja individer praktiskt med ex 
skjuts, handling. Cecilia Vågberg som också medverkade på mötet och 
bland annat har fokus kring förebyggande och hedersfrågor knyter kontakt 
med Elin för fortsatt samarbete. Karineh är också direkt berörd av arbetet 
och är intresserad av mer information. 
 
Insatskatalogen behöver uppdateras utifrån den nya enheten. Vi bestämmer 
att vi pratar mer om våld vid nästa Mysammöte, men att frågeställningar 
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och tankar måste preciseras ytterligare av parterna för att det ska bli ett 
givande möte.  
 

8. Information från arbetsgruppen länsövergripande – nästa steg 
individinriktade insatser 
Angelica informerade om arbetsgruppens arbete. Det är en utmaning att 
formulera målgrupp på ett sådant sätt att det ska täcka in de olika behov 
som finns i länets kommuner. Formuleringen blir bred så att respektive 
Mysam kan förtydliga sin målgrupp ytterligare för aktuell insats. När det 
gäller metoder så är det några som utkristalliserar sig, SE/IPS, utreda och 
bedöma arbetsförmåga samt att kunna köpa in särskild yrkeskompetens 
som ex psykolog, arbetsterapeut. Arbetet fortsätter och Mysam kommer få 
ta del av tydligare skrift/ansökan inom en snar framtid. 
 

9. Ansökan insats utbildning arbetsförmåga – nuläge 
Utbildningar genom Samordningsförbundet kan ske i vår, men Gävle 
kommun är intresserad av att utbilda personal före dess.  
 

10. Indikatoruppföljning  
Det är dags att göra en mätning kring hur samverkan fungerar i länet och 
detta sker genom att göra indikatorundersökningen på följande länk: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=glIB86wd4kOy837TcHslIi-
0FcHKwiBEuiI43YyQG1tUOElXTDFaWkNNQkJRNkIxVkFMVVRBNU9TUS4
u 

 
11. Rapport från respektive part – vad vi vill informera om som är viktigt för 

vårt uppdrag  
Punkten utgick från mötet. Respektive part får skicka till Angelica om det 
är särskild information man vill förmedla till Mysam. 
 

12. Övrigt 
 

13. Nästa möte 17 december 09.45-11.45 
 
 
 
Angelica Gabrielsson 
Processledare 
 


