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Minnesanteckning Mysam Ockelbo 

Datum:  20 maj 2020 

Tidpunkt:  09.30-11.30 

Plats:  Digitalt Möte    

                    

Närvarande:  
Christina Ceder, Ockelbo HC 
Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare 
Samordningsförbund Gävleborg  
Catrine Hedin Sjöberg, Processledare 
Samordningsförbund Gävleborg 

 Anna Magnusson Kroon, sektionschef 

AF 

Sofia Lindstrand bitr. chef soc. Tjänsten 

Anna-Lena Bergman, 
LSS/Socialpsykiatri  

 
Förhinder eller ej närvarande:  

Jenny Jonsson, Försäkringskassan 

Funktionshinder  
Anders Roth, AMI Ockelbo  

Nedzad Lujinovic, socialtjänsten 

försörjningsstöd 
 

 

  

 
 
1. Välkommen/Dagordning / struktur på mötet  
          Catrine hälsade alla välkomna och vi placeras runt digitala bordet.  
2. Presentation 

Ny Mysam-medlem Anna-Lena Bergman chef på LSS Socialpsykiatrin 
hälsas välkommen och vi gör en presentationsrunda av varandra. 

 
3.  Föregående minnesanteckningar/ Dagordning  
         Inget särskilt på minnesanteckningen. Dagordningen godkändes 

 
4. Delrapport Trisam / Per Lundgren  
        Per informerade oss om delrapporten Trisam 2020(klicka nedan)  
 
 
 
 Sammanställning 
delrapport kvartal 1 2020- Trisam 2.0.pptx
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5. Ett Hållbart arbetsliv / Anders Roth  
Anders lämnade återbud och mejlade övergripande info. om projektet. 

  
• Inflödet pausat men kommer troligtvis in en till på TRISAM i juni 

(remitterad från FK) 
• Första delrapporten inlämnad 30/4 
•   
• Arbetar nu med 14 deltagare (7 män, 7 kvinnor), en har inget 

beslut (LSS), 8 har kunnat reg. i SUS hittills 
  

• 1 deltagare avbrott på arbets-träning. pga. Corona, letar ny plats 
• 3 deltagare arbetsträningsplats klar, förberedelser inför att påbörja i 

juni + aug.) 
• 1 deltagare har sökt folkhögskola, om antagen start i aug., möjliga 

vägar att lösa ekonomin under studietiden har setts över. 
• 1 deltagare på väg mot yrkesutbildning i Sandviken, vi ska till 

utbildningen på besök på fredag för besked om personens 
förkunskaper är tillräckliga eller behöver kompletteras, kan bli start 
redan 1 juni, har träffats tillsammans för SYV kring ekonomin och 
ansökan studiestartsstöd/CSN 

• 1 deltagare- utredning hos psykolog slutförd 
• 2 deltagare- på jakt efter arbetsträningsplats eller snarare väntar 

besked från arbetsträningsplats 
• 5 deltagare i kartläggningsfas 

  
• HIG har fått kontaktuppgifter till de som ska gå SE/IPS i höst, 

kommer att börja intervjuer 
  

  
• Svårt i dagsläget att få arbetsträningsplatser, har kontaktat flera som 

sagt nej pga. den rådande situationen. Det positiva: Alla har sagt 
”höra av dig efter sommaren få se hur läget är då” så inte blankt nej 
till samarbete! 
  

• Ann-Sofie var till Mysam Hofors den 13 maj och ska till AMI i 
Hofors den 3 juni och informera om projektet. 
 
Catrine visade ett bildspel gällande projektet som kan användas när 
man informerar sina medarbetare hemma. Hon skickar ut detta 
bildspel.  
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6. Insatskatalogen  
         
        Catrine tar fram samordningsförbundets hemsida, visar var man kan  
        Finna Insatskatalogen. Per berättar upplägget och att katalogen  
        Kommer att uppdateras av samordningsförbundet 
 
7. ASF  

Per pratar kort om ASF. 
 

8. Rapport från respektive Part hur är läget utifrån rådande 
omständigheter 
 

      AF/ Anna M K:  
Pandemin gör att varsel och arbetslösheten stiger kraftigt vilket innebär 
en stor ökning av nyinskrivna. Arbetslösheten idag är 11% i riket 
Inskrivning sker digitalt. Denna ökning genererar en omdisponering av 
personal med fokus på nyinskrivna. Just nu är det svårt med 
arbetsträning, svårt med anställning. Det är trögt på arbetsmarknaden 
vissa yrken försvinner. 
AF:s egen personal är tämligen friska och det fungerar. Halva 
personalstyrkan arbetar hemifrån för att minska smittspridning. 
Inga fysiska möten endast digitalt/telefon. Positivt med en förbättring av 
digitala möten.  
 
LSS, socialpsykiatrin Ockelbo kommun/ Anna-Lena B 
Arbetar intensivt med sommar-semestern, den är nästan klar. Nya 
förhållningssätt pga. Covid 19 vilket ger snabba kast i verksamheten. 
Den dagliga verksamheten stängde pga. Pandemin i våras. Detta har 
resulterat i att flera av deltagarna som nu är hemma mår psykiskt dåligt. 
Man överlägger nu utifrån detta om verksamheten åter kan öppna i 
någon form  
 
IFO Ockelbo kommun / Sofia L: 
Inget förbud mot personliga möten dock minskas dessa så mycket som 
möjligt. Ingen uppgång av försörjningsstöd har noterats som man 
tidigare befarat. 
Rekrytering av nya medarbetare pågår. Bra frisknärvaro hos 
medarbetarna. Hälften av styrkan arbetar hemifrån för att minska 
smittorisken. 
 
HC Ockelbo / Kicki C 
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Tur att medarbetarna är friska och de utför ett storartat arbete med stor 
flexibilitet.  
Mina egna dagar består av skype-möten och regionen gör en fantastisk 
planering och omstrukturering av verksamheten i denna Pandemi.  
Vi förstärker tex luftvägsmottagningen i Gävle, utför provtagning på 
helikopterplattan i Gävle, även hembesök för provtagning. Har 
telefonmöten med patienter istället för personliga möten. Stöttar 
äldreboenden. 
Kicki kan ana en risk till hösten och det är en ökad sjukskrivning hos 
Pandemi-patienterna som kan ha följdsymtom långt efter tillfrisknandet 
med rörelseapparaten och kognitiva besvär. 
 
FK / Veronika L: 
Nya sjukskrivna som ökade har nu planat ut kanske. I Pandemin spår så 
arbetar halva bemanningen hemifrån och halva på kontoret för att 
minska smittspridning. Digitala möten är tidseffektiva och  ger mer 
utrymme för handläggning. 
 
Samordningsförbundet / Per L 
Vi påverkas av Pandemin mer indirekt. Verksamheten rullar på men helt 
digitalt.  

 
9. Övrigt 

Inget 
 

10. Mysam hösten 2020   
Nästa möte 9 september 09.00-11.00  och 20 maj  på Ockelbo HC om 
pandemin avstannat annars skype-möten. 
 

 
Vid pennan Catrine Hedin Sjöberg, processledare. 
 
 


