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Sammanträde med Mysam Gävle 

Datum:  16 september 2022 

Tidpunkt:  14.00-15.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
  

Namn Roll Organisation 

Anna Karin Hainsworth Förbundschef 
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Jenny Jonsson Enhetschef  Försäkringskassan 

Dennis Berglund Enhetschef försörjningsstöd Gävle kommun 

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 

Göran Herdin 
Verksamhetschef förebyggande 
och kompetens Gävle kommun 

Malin Olsson  
Verksamhetschef förebyggande 
och kompetens Gävle kommun 

Malin Lundqvist Enhetschef Stöd i hemmet Gävle kommun 

Marie Olsson Enhetschef elevhälsan Gävle kommun 

Kurt Hjalmarsson Rektor Im Gävle kommun 

Ingela Vikström Vårdenhetschef Region Gävleborg 

Camilla Andersson Processledare, trisamutvecklare Region Gävleborg 

Patrik Johansson Personligt ombud Gävle kommun 

Angelica Gabrielsson Processledare Försäkringskassan, SFG 

   

   

   

http://www.finsamgavleborg.se/


 

 Minnesanteckning  
 

  

 

Angelica Gabrielsson, Processledare 

 

Samordningsförbund Gävleborg 

Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle 

Telefon: 072-724 68 56 | Org.nr. 222000-3137 

www.finsamgavleborg.se  

 

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

och minnesanteckning tillsammans. 

 

2. Fontänhus. Patrik deltog i Mysammötet och redovisade ett arbete som 

påbörjats med att undersöka förutsättningar för att starta ett Fontänhus i 

Gävle kommun där han har uppdrag som projektledare. I uppdraget ingår 

att ta reda på vilket intresse som finns, hur målgruppen ser ut och möjliga 

finansieringsvägar. Vi fick kort information också om vad Fontänhus är för 

typ av aktivitet. Patrik kommer att fortsätta dialoger med parterna för att 

kartlägga förutsättningarna och kommer också erbjuda information. Planen 

är att kartläggningen ska vara klar den 28 februari. Angelica bistår Patrik i 

kontaktuppgifter till Mysamdeltagarna för att underlätta 

kartläggningsarbetet. 

 

3. Personliga ombud. Patrik beskrev arbetet kring personliga ombud och hur 

de personliga ombuden ser att arbetet med stöd från ledningsgruppen har 

förändrats mycket under de senaste åren. De personliga ombuden beskriver 

att de har behov av tätare dialog och önskar möjlighet att få ta del av 

nyheter från parterna där det kan beröra deras verksamhet. Man har lyft ett 

systemfel som handlade om en koppling socialtjänst – sluten psykiatri 

kring en inläggning av en person.  

 

Från Välfärd Gävle lyfter man fram att man kommer att se över hur 

Mysam kan fungera och utvecklas, och kommer då också att ta med sig de 

synpunkter som personliga ombuden framför. Vid nästa Mysamtillfälle får 

vi fånga frågan igen. 

 

4. Trisam. Arbetet pågår inom Gävle kommun att skapa möjligheter för intern 

samverkan när det gäller Trisam, tydliggöra rutiner för att kunna lyfta 

frågeställningar till Trisam eller vara stöd till insatser för individer som 

lyfts i Trisam. Dialog har förts tillsammans med Budget och 

skuldrådgivning i syfte att bidra till kompetensutveckling kring arbetssätt. 

Dennis berättar lite om det arbete som de utsedda förändringsledarna gör i 

Trisam. Kurt informerar om det arbete som skolan har gjort och vad som 

pågår. När det gäller det interna arbetet är vi inte i hamn ännu med rutiner 

och arbetssätt. 

 

5. Rätt till rätt – projekt. Göran informerar om projektet där man kommer att 

arbeta med att ”gå igenom” de som har försörjningsstöd inom kommunen 

för att se om det går att ta tillvara en arbetsförmåga, eller se om det går att 

klarlägga att det inte finns en arbetsförmåga. Till detta projekt finns 
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styrgrupp och referensgrupp utsedd. Mysam kommer att få ta del av 

rapportering från projektet. 

 

6. Handlingsplan. Det är en process att utveckla Mysam i Gävle så att vi kan 

fylla de syften vi har i möteskonstellationen. Vi har en mix av att vara 

operativa och strategiska i våra möten, en stor bredd i frågorna, och det kan 

vara svårt för rätt personer att förbereda sig på rätt sätt. Från Välfärd Gävle 

har man funderingar kring detta och ska undersöka hur Mysam kan 

utvecklas så att det fungerar bra ur kommunens perspektiv. Ett tydligt 

förslag kommer som kan diskuteras på nästa förmöte inför Mysam. 

 

7. Övrigt 

a. Överenskommelse AF – kommunen. Ett arbete pågår utifrån den 

modell som SKR tagit fram. Dialoger har startat för utformande av 

en överenskommelse. 

 

8. Nästa möte blir den 9 december kl 14.00 

 
 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 
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