Minnesanteckning

Angelica Gabrielsson, Processledare

Sammanträde med Mysam Nordanstig
Datum:

9 december 2021

Tidpunkt:

10.15-12.00

Plats:

Teamsmöte

Namn

Roll

Anna-Karin Hainsworth
Bente Sandström
Anna Fält Skoglund
Anna Magnusson Kroon
Gunilla Woxlin

förbundschef
Enhetschef arbete och försörjning
Enhetschef
Sektionschef
Enhetschef samordningsenheten

Organisation
Samordningsförbund
Gävleborg
Nordanstigs kommun
Försäkringskassan
Arbetsförmedlingen
Nordanstigs kommun

Ej närvarande:
Susanne Pettersson
Linda Reit
Jannice Nilsson
Kristina Ersson
Karin Henningsson
Kristina Norberg

Enhetschef gruppboende och
daglig verksamhet
Vårdenhetschef
Vårdenhetschef
Enhetschef vuxenstöd och
funktionshinder
Verksamhetschef vård och omsorg
Enhetschef barn och elevhälsan

Nordanstigs kommun
Region Gävleborg
Premicare
Nordanstigs kommun
Nordanstigs kommun
Nordanstigs kommun

1.

Angelica hälsade välkommen till mötet.

2.

Vi gick igenom dagordningen samt föregående minnesanteckningar.

3.

Ledningsgrupp personliga ombud
Gunilla Voxlin presenterade uppdraget som personliga ombud har.
Ledningsgruppen har funktion som strategisk ledning och delvis som
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operativ ledning ex när det gäller prioriteringar. Vi ser fram emot att ta del
av den systematiska information/systemfel som PO hittar. Viktigt att PO i
första hand lyfter frågeställningar direkt till berörd part. Därefter kan man
ta ställning till om det handlar om systemfel som lyfts till ledningsgruppen
(Mysam). Gunilla kommer att ha dialog och redovisning till länsstyrelsen.
Vidare analys kommer ske kring vad ett underlag för prioriteringsordning.
Nästa gång personliga ombud är en del av dagordningen blir på vårens
andra Mysammöte.

4.

Handlingsplan Mysam
Vi uppdaterar inte handlingsplanen idag utan det blir vid kommande
möten. Omorganisation inom kommunen inte färdig ännu.

5.

Utveckling 2022 Mysam, Trisam, individinriktade insatser
De flesta har fått information redan om hur utvecklingen blir. Bilagor
bifogas minnesanteckningen om man vill läsa mer kring detta.

6.

Övrigt
Information om våld i nära relation finns i insatskatalogen.
Angående behov av ”sekretessutbildning” så kommer Anna-Karin
undersöka vilka möjligheter till gemensamma sådana utbildningar som
finns. Svår del där alla olika aktörer har egna riktlinjer för olika tolkningar.
Bente tar tillbaka fråga om representation till Mysam till kommunen med
anledning av utvecklingen 2022.
Nästa möte: Det kommer kallelser under mellandagarna till möten 2022.
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