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Sammanträde med Mysam Ovanåker 

Datum:  3 december 2021  

Tidpunkt:  14.15-16.15 

Plats:  Teamsmöte 
                      
 
 

 

Minnesanteckning 
 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet. 
 

2. Vi gick igenom dagordningen och de föregående minnesanteckningarna.  
 

3. Insatskatalogen. Vi kommenterade angående insatskatalogen att Sofia och 
Lina har haft kontakt med varandra, men man upplever att texter är svåra 
att få till på ett bra sätt. Inget nytt att lägga till. 
 

4. Utveckling 2022 Samordningsförbundet. Per informerade om utveckling 
av Mysam, Trisam, Individinriktade insatser. För de individinriktade 
insatserna har ett arbete har pågått för att ta fram ett underlag som kan 
användas i länet. Detta har nu presenterats på medlemssamråd, och i 
styrelse. Inriktningen ska också behandlas i länsledning välfärd.  
När det gäller Mysam och Trisam styrgrupper har AF framfört 
behov av att minska sitt deltagande, och utifrån det behovet 
förändras mötena 2022. Mysam kommer agera styrgrupp för Trisam. 
Mysam finns fortfarande lokalt i varje kommun. Mötestiden minskas 
till 1,5 h per möte. Den här förändringen kommer kräva att vi är mer 
förberedda inför möten och har läst information i förväg. 
Information och dagordning bör vara klart en vecka före mysam. Det 
innebär att processledaren får information som ska tas upp en vecka 
före mötet. Kommunen kommer att diskutera uppdraget internt för 
att se hur Mysam ska bemannas. Angelica önskar att deltagarna 
funderar över ”vilket uppdrag har jag i Trisam/Mysam” och skickar 
till Angelica. Bildspel bifogas. 
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5. Ett Hållbart arbetsliv uppdatering av läget. Stefan berättar om att projektet 
löper på bra, det är 15 personer inskrivna. Man har funderingar på att utöka 
”verkstan” för att kunna erbjuda fler individer platser, och att verkstan ska 
kunna fylla fler funktioner. Man behöver fler arbetsträningsplatser och 
arbetar nära företagare. Just nu undersöks möjligheten till ett ”diplom” till 
arbetsgivare som samarbetar med kommunen. Arbetet kopplat till Trisam 
känns bra och även kontakten till psykiatrin. Man arbetar med 
marknadsföring ex facebook, egen site, annonser.  
 

6. Ledningsgrupp personliga ombud. De personliga ombuden är organiserade 
tillsammans med Bollnäs och Söderhamn, har sin chef i Bollnäs. Men det 
behövs en ledningsgrupp för att få statsbidrag för uppgifterna. Det dyker 
upp övergripande frågor som behöver ha ett forum att landa i där Mysam 
agerar ledningsgrupp nu för de personliga ombuden. Vi har ledningsgrupp 
en gång per termin. Angelica och Sara kommer att stämma av förarbete 
inför ledningsgrupp. 

 
7. Handlingsplan Ovanåker 2021 – Vi uppdaterar ej denna vid mötet. 

 
8. Rapport från respektive part – inget att delge idag 

 
9. Övrigt- inget att delge idag 

 
10. Nästa möte – inbjudningar kommer från Angelica för 2022 
 
 
Angelica Gabrielsson 
Processledare 
 


