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Minnesanteckning Mysam Sandviken 

Datum:  6 april 2020 

Tidpunkt:  10.00-11.00 

Plats:  Skype-möte 

                      

Närvarande:                                      

Anna Kroon Magnusson                           
Jonny Sandgren          
Katarina Gröndahl 
Veronika Lind 
Ulrika Bolinder 
Susanne Thegerström 

Frånvaro:  

Balars Rethy 
Sam Bäckström 
Karolina Bergqvist 
Patrik Larsson 
 

Catrine Hedin Sjöberg                               
Per Lundgren 

 
 

1. Välkommen struktur på mötet 
Catrine hälsade alla välkomna på vårt digitala möte 
och informerade om strukturen/ round table för mötet. 
 

2. Dagordning 
Dagordning godkändes utan tillägg. 
  

3. Presentation  
Vi gör en presentation för varandra enligt ”round tablemodellen då 
vi idag har två nya chefer med oss, dessa är: Veronika Lind på 
Försäkringskassan och Susanne Thegerström på 
Öppenvårdspsykiatrin som ersätter Ulrika Bolinder till och med 31 
augusti (under rekryteringsprocessen). 
  

4. Föregående minnesanteckningar 
Vi går igenom dessa finner att under punkten ASF/ 
samverkansgrupp har inget hänt, Per tar bollen och återkopplar till 
processledare Ronnie på samordningsförbundet. 
I Gruppen deltar: 
Arbetsförmedlingen: Steve Jansson 
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        Sandvikenskommun IFO: Katarina Grönlund 
        Sandvikens kommun LOK-center: Johny Sandgren 
        Sandvikens kommun LSS: Patrik Larsson. 
        Ronnie kommer bjuda in till digitalt möte framåt. 
 

5. Fontänhus, vad händer? Johny S 
Johny informerar att han varit inbjuden två gånger till 
kommunstyrelsen men mötena har blivit framflyttade. Nu senast pga 
covid-19. Johny väntar nu på ett nytt datum. 
Därefter får kommunledningen tillsätta en arbetsgrupp för att gå vidare 
med införandet. 

 
6. Dagsläge hos respektive organisation 

  Arbetsförmedlingen Anna M K: 
Stora utmaningar i dagsläget. Ser att det kommer att bli mycket varsel 
på arbetsplatserna och konkurser framåt i vårt län. Hög andel 
nyinskrivna En stor del av personalstyrkan arbetar hemma enligt 
direktiv,  det förekommer även en del sjukfrånvaro/VAB, inga fysiska 
möten endast digitala. Hänvisar kunderna till digitala kanaler. En 
positiv trend att vi utvecklar det digitala mötet. 
 
Kommunen LOK-center Johny S: 
Numer dagliga avstämningar angående personal-läget. Alla som är 
friska är på plats och arbetar. Vuxenutbildningen arbetar på distans. 
Vi följer FOL hälsomyndighetens riktlinjer. 
 
Kommunen IFO/ Katarina G: 
Avstämningar varje vecka. Försörjningsstöd som är akuta måste löpa 
på och prioriteras. Tuffa tider och dessa möten kan man inte göras 
digitalt utan blir fysiska. 
 
Försäkringskassan/ Veronika L 
På kontoret glesas det ut så halva personalstyrkan arbetar hemma. 
Inga onödiga möten och om så ska vara sker de digitalt eller via telefon 
Mycket förändras utifrån Corona ex för att inte belasta vården så 
behövs inte läkarintyg förrän d 22 på nya sjukfall. 
Karensavdraget kommer att slopas från 11 mars bland annat. 
Se FK hemsida vad som gäller nu under pandemin den uppdateras 
dagligen. 
 
Öppenvårdspsykiatrin/ Ulrika B 
Även här prioriteras de fysiska mötena ned, de flesta sker via telefon. 
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Personalen omfördelas till sluten vården enligt eskaleringsplanen nivå 
1. 
 
Samordningsförbundet / Per L 
En länsövergripande utveckling av digitala plattformar sker just nu. 
MYSAM rullar på över länet men mötena är digitala och förkortade för 
att spara tid åt parterna. Utveckling av Trisam 2,0 pågår och det ska 
finnas ett förslag som ska presenteras den 29 maj för styrelsen för 
samordningsförbundet. I Gästrikland så pågår ett projekt i Ockelbo ” 
”Ett hållbart arbetsliv” Från Hälsingland rullar det in ansökningar dels 
på förstudier och projekt.   
  

 
7. Insatskatalogen  

   
Per informerar vidare att insatskatalogen kommer att lanseras under 
våren. Om man önskar kan Per informera på en APT , hör av er till 
honom gällande detta. 
Catrine visar på FINSAM Gävleborgs hemsida var man kan finna 
insatskatalogen.  
 

 
8. Övrigt 

   Vad är Samordningsförbundet? 
   Vill du veta mer? 
 

         Om man är ny i MYSAM-gruppen eller önska veta mer o    
         Samordningsförbundet så bjuder Anna-Karin Hainsworth  
         Till informationsträffar via Skype och dessa datum är: 

• 21/4 kl. 08:30 - 09:30  
•  21/4 kl. 15.00 - 16.00 

           Anmäl dig till ett Skypemöte via mail till  
           anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se 
 
 

 
Vid nästa möte kommer Patrik informera hur hans medarbetare 
arbetar utifrån metoden Case Management. 
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9. Mysam nästa möte 2020 
 
Datum för nästa möte 29 maj kl.13.30-15.30 Hamngatan 12 
(anmäl i reception att vi ska till Patrik Larsson)   
 

 
Catrine Hedin Sjöberg 
Processledare 


