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Mysam Ockelbo 

 

Datum:  6 juni 2019 

Tidpunkt:  13:00-15:00 

Plats:  Hälsocentralen, Sjöängsvägen 26 

                      
 

Närvarande: Anders Roth, AMI 

Cathrine Hedin, Samverkansansvarig 

Försäkringskassan  

Ann-Katrin Strid, socialtjänsten 

Lss/Socialpsykiatri 

Christina Ceder, Ockelbo Din 

Hälsocentral 

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare 

Samordningsförbund Gävleborg 

Helene Tyrén, Processledare 

Samordningsförbund Gävleborg 

Anna Magnusson Kroon, sektionschef 

Arbetsförmedlingen 

Förhinder eller ej närvarande:  

Nedzad Lujinovic, socialtjänsten 

försörjningsstöd 

Maria Fornell, Försäkringskassan 

Funktionshinder 

Charlotte Thorbjörnsen, enhetschef 

Försäkringskassan sjukpenning 

 

 

 

 

 

Carin Engblom, elevhälsa 13-13:30 

 
1. Välkommen/Dagordning 

Helene Tyrén hälsade välkommen och dagordningen godkändes.  

 

2. Föregående minnesanteckningar 
Inget att tillägga 

 
3. Elevhälsa – utmaningar och behov av samverkan 

Carin Engblom informerade att det finns hemmasittare även i grundskolan, 

andelen hemmasittare har ökat de senaste åren. 

 

Carin tycker inte att de har lyckats skapa skolmiljöer för barn med 

diagnoser. Det finns en utmaning att bygga en skola där alla kan vara på sitt 

vis – integrering 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Inom skolan använder de SIP i de fall där hela familjesituationen behöver 

ses över. Viktig del att få ihop både barn/ungdomar och vuxen. 

 

Carin informerade att de sökt pengar för enn projekt med psykolog, 

regelbunden kontakt för psykolog kopplat till elevhälsoteamet tex en gång 

per månad. 

 

Carin informerade att överlämningar sker mellan grundskolan och 

gymnasiet, däremot finns inget ansvar för uppföljning om eleven verkligen 

startar gymnasiet. Gör den inte det ”faller” eleven bort i systemet. Mysam 

ser ett behov av uppföljning om eleven börjat gymnasiet eller inte så den 

inte bara släpps och ev behov av överlämning till annan part tex KAA. 

 

Carin kommer inte att att vara chef för elevhälsan till hösten men tycker det 

är bra att elevhälsan finns knutna till Mysam genom att vara adjungerande 

vid behov och att de står med på sändlistan. Carin hänvisar vidare till  Ola 

Johansson som är utbildnings- och kultur chef i Ockelbo kommun för vem 

ska ska vara kontakt mot Mysam. Mysam skickar med en fråga till Ola 

Johansson, hur ser behov och möjlighet att grundskolan följer upp om 

eleven börjat gymnasiet eller inte och om eleven inte börjat kan 

grundskolan ha en överlämning med annan part tex KAA?  

 

KAA-kommunala aktivitetsansvaret 16-25 år, Magnus Hammarström är 

ungdomskonsulent och jobbar med dessa ungdomar.  

 
4. Ansökan ”ett hållbart arbetsliv” 
Vi går tillsammans igenom ansökan och skriver klart den i text. Per 

Lundgren får i uppdrag och korrigera några kostnader då filen inte 

fungerade vid sittande möte. Närvarande parter undertecknade ansökan, 

Nedzad och Charlotte kommer få ansökan skickad till sig för underskrift. 

 

Anders Roth kommer informera politikerna via kommunstyrelsen den 11 

juni 2019. 

 

Hantering av ansökan enligt följande: 

1. Utskick till beredningsgruppen för eventuella korrigeringar 

2. Utskick inför AU den 8 augusti (går ut i slutet av juli) för 

synpunkter/rekommendationer 

3. Utskick inför styrelsemöte den 22-23 augusti (går ut den 14 augusti) 

för beslut 

 
5. Arbetsförmedlingen – vart står ni nu? 
Se bifogad PP-presentation. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Anders Roth informerar att de har en omstart på projektet Nya ung i 

Gävleborg, har dock svårt att hitta folk då Af minskar. 

 
6. Mysam Hösten 2019 
11 september kl 13:00 – 15:00 och 3 december kl 8:30-10:30. Om ansökan 

om medel beviljas kommer styrgruppen boka in datum för hösten 2019 

utöver datum för Mysam. 

 
7. Övriga frågor 

Helene informerar att hon inte kommer jobba med Mysam grupperna till 

hösten utan det blir Cathrine Hedin. 
 

 

 

 

 

Helene Tyrén 

Processledare 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

