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Sammanträde med Mysam Nordanstig 

Datum:  5 september 2022 

Tidpunkt:  10.00-11.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
  

Förslag till dagordning: 

 

1. Välkommen och struktur för mötet samt presentation 

Angelica hälsade välkommen till mötet och deltagarna presenterade sig för 

varandra.  

 

2. Dagordning /Föregående minnesanteckningar 

Vi startade med att gå igenom föregående minnesanteckningar och 

kommenterade olika områden. 

När det gäller utbildningen ”sekretess” så har Anna-Karin undersökt olika 

delar och har sett att Östra Södertörn kanske har genomfört något som kan 

vara spännande. Hon undersöker om det kan vara ett relevant upplägg för 

oss och återkommer. 

Namn Roll Organisation 

Anna-Karin Hainsworth förbundschef  
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Susanne Pettersson 
Enhetschef gruppboende och daglig 
verksamhet Nordanstigs kommun 

Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Anna Fält Skoglund Enhetschef Försäkringskassan 

Kristina Ersson 
Enhetschef vuxenstöd och 
funktionshinder Nordanstigs kommun 

Fredrik Westin 
Bitr verksamhetschef vård och social 
omsorg Nordanstigs kommun 

Bente Sandström Enhetschef arbete och försörjning Nordanstigs kommun 

Camilla Andersson Trisam processledare/utvecklare Region Gävleborg 
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Anna MK kommenterade frågan om hur upphandlade aktörer kan stödja 

individer ex med aktivitetsrapportering och de har ett visst serviceansvar. 

Personliga ombud lyfte frågan kring kontakter med läkare som är svåra att 

hålla i för vissa individer. Angelica ber Mysam representanter att ta med 

detta tillbaka för att personliga ombud ska hålla koll på frågan till 

kommande Mysammöte. 

Fredrik har reflekterat att det i Mysam saknas representation kopplat till 

unga. Viktigt att ha en bra kedja för att skapa förutsättningar att ej falla 

utanför ramar/möjligheter till arbete. Fredrik får uppdrag att stämma av 

med Per Dahlström ang ytterligare representation från skola till Mysam. 

 

3. Finsamprojekt – tankar från Nordanstig? 

Vi reflekterade kring att de med daglig verksamhet dels kan ha svårt att 

komma vidare till egen försörjning, det finns begränsat utbud på insatser 

inom daglig verksamhet och det kanske också skulle ha funnits andra 

insatser innan man kommer till daglig verksamhet. Behoven kan också 

beröra unga. Kan detta vara något att fundera vidare på inför ett projekt? 

Göra en förstudie? Ta reda på hur många individer det kan handla om? 

Representanter från kommunen kan fundera på det och ev ha dialoger före 

nästa mysammöte så diskuteras frågan vidare. 

 

4. Trisam - styrgrupp 

Tyvärr finns inte så många Trisamteam i Nordanstig och det är ett 

bekymmer som uppmärksammas både i Samordningsförbundets styrelse 

och regionen. Camilla och Angelica kan inte något besked om när Trisam 

kan bli aktuellt. Trisam flyter på bra där team finns och dialoger planeras 

tillsammans med rehabkoordinatorer. 13 oktober planeras 

Trisamkonferens. 

 

5. Insatskatalogen 

Bente arbetar med uppdateringar av arbetsmarknadsenhetens presentation, 

Susanne har redan uppdaterat information kring hennes verksamhet. 

 

6. Handlingsplan  

Handlingsplanen fångar de frågor vi arbetar med. Inga förändringar. 

 

7. Övrigt 

a. Överenskommelse AF kommun. Överenskommelsen arbetas på 

och Mysam kommer att följa hur den ser ut. 

 

8. Nästa möte blir den 28 november kl 10.00 

 

Angelica Gabrielsson, sammankallande 
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