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Sammanträde med Mysam Gävle 

Datum:  20 maj 2022 

Tidpunkt:  14.00-15.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
  

Minnesanteckning: 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet. Vi gick igenom dagordningen och 

föregående minnesanteckningar. Kommentarer till föregående möte är att 

Arbetsmarknad och stöd initierade tidigare en frågeställning och 

koppling/samarbete med habiliteringen. Den frågan anses nu vara utredd 

och fortsätter inte dialog genom Mysam. Däremot fortsätter processledare 

Trisam kontakt med habiliteringen för att säkerställa rutiner för samarbete.  

 

 

Namn Roll Organisation 

Per Lundgren Verkamhetsutvecklare 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Jenny Jonsson Enhetschef  Försäkringskassan 

Anette Kjellin Samordnare Region Gävleborg 

Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 

   

Josefine Wennelin strateg Gävle kommun 

Ingela Söderlind 
Verksamhetschef 
myndighetskontoret Gävle kommun 

Marie Halilovic 
Verksamhetschef stöd i hemmet 
SoB Gävle kommun 

Marie Olsson Enhetschef elevhälsan Gävle kommun 

Karineh Tahmasian Vårdenhetschef  Region Gävleborg 

Ingela Vikström Vårdenhetschef Region Gävleborg 

Kurt Hjalmarsson Rektor Im Gävle kommun 

Camilla Andersson Processledare Region Gävleborg 
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2. Inkomna frågeställningar från förmöten: Samverkan kring unga vuxna.  

Kurt berättar om arbete som skett för att undersöka möjligheter att arbeta 

med Trisam och man har planerat in ett möte tillsammans med Helene, 

Marie och Camilla för att prata vidare kring tillgång till Trisam, hur man 

anmäler ärenden osv. Karineh har undersökt ansvarsfördelning mellan 

regionens olika områden och kommer lyfta fråga vidare till Susanne 

Björklund. Gruppen unga vuxna har flera gränssnitt att ta hänsyn till. Kurt 

kommer också bjuda in Karineh till kommande möte. Camilla berättar om 

det uppdrag som finns inom ”psykisk hälsa” där hon undersöker behov av 

samverkan kring unga vuxna. Det finns behov av kompetensutveckling och 

utvecklade samverkansvägar kommun/region. Camilla har haft särskild 

dialog i Ovanåker och ska testa samarbetsvägar där.  

Vi fortsätter att följa arbete och utveckling av samarbete kring unga vuxna 

i Mysam. Josefine kan vara med och stötta i samordningen. 

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan avvaktar med att kliva in i det 

konkreta arbetet. 

 

3. Trisam. Arbetet med att utveckla Trisam inom Gävle kommun fortskrider 

och det har varit ett par arbetsmöten för att jobba fram rutiner. Arbetet 

kring detta fortskrider och syftet är att tillgängliggöra möjligheter att nyttja 

Trisam för de individer där det är rätt verktyg.  

Från psykiatriteamet kom en impuls om att Arbetsförmedlingen har svårt 

att arbeta kring Trisam och den frågan har sedan arbetats med. 

Trisamteamet psykiatrin har också stöd från processledare i sin 

arbetsmetod.  

Några möten har ställts in i Trisamteam för att det inte inkommit ärenden. 

Processledare stödjer Trisamteamen för att jobba vidare kring detta. 

Viktigt att teamen har dialog och att chefer från Mysam stödjer 

medarbetare i detta arbete.  

Helene informerar om att metodstödet är uppdaterat och finns tillgängligt 

på Samordningsförbundets hemsida. Gemensamma möten mellan 

rehabkoordinatorer och Trisammedarbetare kommer att erbjudas i höst. 

Den 13 oktober planeras en konferens. 

 

4. Finsam projekt. Den ansökan som tidigare beviljats har återtagits. Ingen 

aktuell ansökan/projekt finns. Mysamgruppen funderar kring alternativ – 

kanske unga kan vara ett spår? 

 

5. Personliga ombud. Frågan utgår. 

 

6. Handlingsplan. Vi uppdaterar kort handlingsplanen och den finns med på 

agendan till nästa förmöte till Mysam. 
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7. Övrigt 

 

a. Hur kan vi använda oss av gemensam statistik? Kort diskussion 

om detta. 

b. Gävle kommun anmäler fem personer till 

arbetsförmågeutbildningen som blir 29-30 september. 

c. Fråga om medelstilldelning till Samordningsförbundet. Hur ser 

situationen för Gävle kommun ut? Mysam har inte någon 

information. Stefan Grandin sitter i styrelse. En uppfattning om att 

det är kort om tid att diskutera frågan. 

 

8. Nästa möte 16 september kl 14.00 

 
 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 
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