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Sammanträde med Mysam Hofors 

Datum:  5 december 2022  

Tidpunkt:  09.00-10.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
 

Minnesanteckning: 
 

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

minnesanteckningar. 

 

2. Finsamprojekt 

 

a. Ett hållbart arbetsliv. Maria är ny projektledare för Hållbart arbetsliv. Just nu är tio individer 

aktuella i projektet. Man har fått deltagare från IFO. Flera har gått vidare mot arbete och 

studier. Som det ser ut nu är det svårt att nå målet, anvisningar till projektet stannade upp 

tidigare. I projektet upplever man att man har bra samarbete med vården och det är snabba 

kontakter med parter. Maria kommer att påbörja medverkan i Trisamteamet. Per berättar 

generellt om indikatoruppföljningen som skett, redovisning kommer under början av nästa år. 

Ett fynd man gjort är dock att män är mer nöjda än kvinnor med insatserna. Vi vet dock inte  
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vad detta kan bero på. Vi lyfter frågan kring implementering av projektet, Maria beskriver att 

IPS tänket finns hos medarbetare. 

b. ESF +. På mötet fick vi information om det förarbete som pågår med Samordningsförbund 

Gävleborg, samordningsförbund i Dalarna och Värmland. Syftet med förarbetet är att det 

kommer en utlysning från ESF+ som handlar om kompetensutveckling för personal/chefer i 

mitten av januari, som samordningsförbunden gemensamt avser att göra en ansökan till. 

Förarbete pågår inför detta och en inventering sker tillsammans med Mysamgrupperna i länet 

– vad är man intresserade av för kompetensutvecklingsinsatser som kan stärka 

samordningsförbundens effekter kopplade till de individer vi har som målgrupp? Vi lyfte 

frågor kring psykisk ohälsa, våld, suicid, missbruk. Hur samarbetar vi kring dessa grupper? 

Anders berättade också att det är projektmedel sökt kring yngre individer i syfte att främja 

skolnärvaro och kunna få betyg. Vi fick också tips om ett bra projekt i Smedjebacken kopplat 

till våld.  

 

3. Trisam. Teamet utökas när Maria kommer starta sin medverkan. Generellt rullar arbetet på. Johannes 

som är representant från kommunen kommer att lämna över till Nermina. Det finns internt jobb att 

göra kopplat till Trisam från kommunens sida. Helene kommer att medverka i Trisamteam i januari. 

När det blir skav som teamet själva inte kan lösa ut får vi lyfta det i Mysam och tillsammans med 

processledare. Helene informerar om att Trisam kommer att starta på psykiatrin i Sandviken, 

preliminärt i februari. 

 

4. Insatskatalogen. Insatskatalogen kommer att utvecklas till ”Välfärdsguiden”. Information om denna 

fanns i bilaga till inbjudan. Mer information kommer också när det blir lansering av Välfärdsguiden 

under 2023. 

 

5. Handlingsplan. Ingen uppdatering idag, vi tittar mer på denna kommande möte. 

 

6. Övrigt – Avstämning Mysam. Vi fortsätter arbetet på liknande sätt nästa år.  

 

7. Nästa möte. Angelica gör inbjudningar för 2023. 

 

 

 
Angelica Gabrielsson, Processledare 
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