
Minnesanteckningar Mysam Gävle - extra möte 30 augusti 2021 
kl 15.15-16.15 
 
 
Närvarande: 
Ann-Helene Dahlqvist, verskamhetschef aktivitet och sysselsättning 
Josefine Wennelin, strateg social hållbarhet 
Ingela Söderlind, verksamhetschef myndighetskontoret 
Marie Halilovic, verksamhetschef stöd i hemmet SoB 
Malin Olsson, verksamhetschef förebyggande och kompetens  
Marie Olsson, enhetschef elevhälsan 
Anette Kjellin, processledare Region Gävleborg 
Joel Jansson, samverkansansvarig Försäkringskassan 
Karineh Tahmasian, vårdenhetschef Södertulls Hc 
Anna Magnusson Kroon, sektionschef Arbetsförmedlingen 
Per Lundgren, verksamhetsutvecklare Samordningsförbund Gävleborg 
Helene Tyren, processledare Trisam 
Angelica Gabrielsson, processledare Mysam 
 
 
Syftet med mötet: 
Mysams funktion och andra styrgrupper som styrgrupp Trisam, personliga ombud. Hur vill vi 
organisera oss för att kunna arbeta så bra som möjligt? 
 
Inledning 
Det var två nya deltagare i mötet och gruppen presenterade sig. Samordningsförbundet tar kontakt 
med nya deltagare och ger närmare presentation av förbundets verksamhet om det önskas. 
 
Presentation Trisam/Mysam 
Helene presenterade Trisam styrgrupp och vi tittade på en ursprunglig bild på hur 
Samordningsförbundet/Mysam/Trisam var organiserade. Vi hade inte innan mötet tillgång till 
presentationen om personliga ombud men den bifogas minnesanteckningen. 
 
Arbete retrospekt på whiteboard. Vad har funkat bra/dåligt med de olika grupperna  
Powerpoint bifogas som bilaga. 
Vad funkar bra! 

- Kallelser 
- Externa presentationer och info 
- Bra att ha olika forum för olika fokus – strategi/operativt  
- Informativa minnesanteckningar  
- Vikigt forum som kan göra skillnad 
- Mer konkret när trisam årterrapporterat till mysam  
- Mysam – strategiskt 
- Bra att det finns olika forum – ett mer strategiskt och ett operativt  
- PO viktigt att fånga upp deras erfarenheter 
- Trisam operativt 
- Utmaning att hitta en smidig övergån mellan de båda strygrupperna, eller det tre. 
- Nätverk mellan oss myndigheter 
- Bra forum att knyta nätverk och kontakter i stor kommun. Engagerat!  

  



Vad funkar dåligt! 
- Framgår rätt bra i minnesanteckningarna under punkt 6. 

 ” Göran lyfter frågeställning kring vad syfte och innehåll Trisam styrgrupp och Mysam, med 
frågeställningen – kan styrgrupperna slås ihop? 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.” 

- Trisam ersätter SIP?  
- Behövs fler kommunala representanter i Trisam? 
- Ingen kontinuitet på deltagare.  
- Stor omsättning på representationen 
- Inte helt klar syfte för de olika grupperna 
- Otydligt uppdrag  
- Lite dåligt representation från olika parter, ingen nämnd ingen glömd 
- Vi pratar om samma frågor, vi har svårt att komma vidare.  
- Blandning av operativ och strategiskt.  
- Alla verksamheter i kommunen får/kan inte ta del av metoden Trisam pga. avsaknad av 

information.  
- För lite processtöd mellan möten.  
- Otydligt vilken nytta och skillnad vi faktiskt gör för individen.  
- Hur kommer styrgruppernas arbete medborgarna till godo? 
- PO- systemfelen kommer tillbaka inom samma problemområden  
- Vilken skillnad ska styrgruppen göra?  
- Utmaning att förmedla ut budskap från styrgrupperna till verksamheterna.  
- Svårigheter att se att våra möten har gett resultat ute i verksamheterna 

 
Sammanfattning av reflektionerna kring områden som behöver utvecklas 
 
Syftet med grupperna är oklara och behöver tydliggöras.  
Gör skillnad strategiskt/operativt 
Osäkerhet på effekter hos medborgare 
Deltagarrepresentationen – lite dålig representation och ej kontinuitet på representationen 
Systemfel Personliga ombud återkommer 
Kommunens olika verksamheters tillgång till Trisam 
Trisammetod och SIP – lika?                       
 
Hur går vi vidare? 
Tiden blev väldigt knapp i mötet. Beslutades att: 
Angelica kallar Ingela S, Marie H, Helene B, Ann-Helene D, Marie O till ett möte för att prata Trisam. 
Syfte handlar om att undersöka fler delar av kommunens behov och tillgång till Trisam. Därigenom få 
en bas att säkerställa vilka frågor som hanteras i Trisam. 
 
Övrigt: 
Ann-Helene lyfte ansökan om Finsammedel som nu arbetats igenom och ska skickas till Mysam som 
ställt sig bakom arbetet redan tidigare. Kontaktpersoner behöver utses från respektive part som ska 
vara bollplank till projektmedarbetaren. 
 
Nästa möte 
Nästa möte med Mysam Gävle blir den 23 september kl 09,45-11,45 
 
 


