
 

 minnesanteckning  
 

 2020-10-06 

 

Cathrine Hedin Sjöberg, Processledare 

 

Samordningsförbund Gävleborg 

Slottstorget 1, plan 3, 802 50 Gävle 
Telefon: 072-724 68 56 | Org.nr. 222000-3137 
www.finsamgavleborg.se  

 

Minnesanteckning Mysam Ockelbo 

Datum:  9 september 2020 

Tidpunkt:  09.00-11.00 

Plats:  Digitalt Möte    

                    

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

 Anna Magnusson Kroon, sektionschef 
AF 
Anders Roth, AMI Ockelbo  
 

 
Förhinder eller ej närvarande:  

Jenny Jonsson, Försäkringskassan 
Funktionshinder  
Nedzad Lujinovic, socialtjänsten 
försörjningsstöd 
Sofia Lindstrand bitr. chef soc. Tjänsten 
Anna-Lena Bergman, 
LSS/Socialpsykiatri 

  
 
 
1. Välkommen/Dagordning / struktur på mötet  
          Catrine hälsade alla välkomna och vi placeras runt digitala bordet.  
          Dagordning godkändes och förgående minnesanteckningar godkändes 
 
2. Rapport från respektive Part hur är läget utifrån rådande 

omständigheter 
 

 Rapport AF / Anna M K 
AF:s egen personal har ett högt frisktal och det fungerar bra med 
hemarbete, 50% av personalen arbetar hemifrån. Nya inskrivna har 
stabiliserats, det rullar på ganska bra med goda resultat i de prioriterade 
uppgifterna. Enligt Enhetschef på AF så är Gävleborg ”Rikets Raket ” 
gällande extra tjänster. Detta ger ökade anställningar i samarbetet med 
kommunerna.  
Reformeringen av AF uppskjuten till 2022 
Anna tankar framåt i MYSAM: spännande att följa Ockelbos ”Ett 
hållbart arbetsliv” och hur det ger ringar till andra kommuner. . 
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HC Ockelbo / Kicki C 
Har levt i Pandemins tecken sedan mars månad. Det” Nya Normala ” 
Börjar infinna sig i form av uppstart av gruppverksamheter, 
vårdlinjearbete med exv. Psykiatrin. På HC <Ockelbo finns i dagsläget 
55 sjukfall pågående mestadels kvinnor med psykiska diagnoser. 
Den ”nya ” REKO från i våras har slutat, blev ”headhuntad ”av en privat 
aktör. 
Dock är en ny REKO på ingång, rekryteringen är precis avklarad och 
Kerstin Frenell tillträder i december. 
Till dess håller Kicki och Lena Åhlund ställningarna framförallt i 
TRISAM . 
Kickis tankar om MYSAM framåt viktigt med samverkan 
 
AME Ockelbo kommun / Anders R 
AME fungerar idag som AF:s förlängda arm. Det har varit ett enormt 
tryck på personalen under sommaren och vi har lyckats få ner 
arbetslösheten i Ockelbo kommun. Pandemin har gjort att man fått andra 
lösningar. 
Personalgruppen har varit relativt friska dock har tre konstaterats 
insjuknat med covid. Nu friska. Mycket är på gång i kommunen och 
stora satsningar både privat och kommunalt. 
Det har dock varit svårare än normalt att få ut individer på 
arbetsträningsplatser hos privata AG på grund av pandemin. 
Anders tankar om MYSAM framåt: Nyttigt ger mycket kontakter. 
 
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. Normalt inflöde under sommaren. 6 nyanställda 
nu på kontoret i Gävle. En utmaning att hinna med 
samordningsuppdraget. Man har gjort en utvecklingsplan och förstärker 
med en handledarinsats. 

 
Samordningsförbundet / Per L 
Vi påverkas av Pandemin mer indirekt. Verksamheten rullar på men helt 
digitalt. Ny ekonom har börjat på samordningsförbundet. 

      Pers tankar om MYSAM framåt: otroligt viktigt forum för samverkan  
      Och utveckling av aktiviteter som gynnar individer åter till arbete. 
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Catrine Ställer frågan om utökat processledarstöd till MYSAM-grupperna 
SE bifogat bildspel. Per noterar och tanken är att MYSAM tankar om detta  
Sammanställs i hela Gävleborg och därefter lämnas till styrelsen för 
samordningsförbundet.  
Klicka nedan: 
 
 
 
 Mysam 
koordinering.pptx   

 
 

 
3. Ett Hållbart arbetsliv / Anders Roth  

  
• Segt med deltagare initialt så Ann-Sofie gjorde en plan och då 

släppte det och just nu intagnings-stopp  
• 13 stycken är inne i projektet just nu  
• 2 st. har avslutats till utbildning. 
• Projektledaren Ann-Sofie önskade gå ned till 60 % tjänstgöring 

vilket godkändes och Mikaela från AF sköter all administration för 
att avlasta.   

• Alla utbildades i april 
Anders beskriver att det är en svår grupp att arbeta med och önskvärt 
vore om det uppdraget kunde fördelas på två. 
Anders ser sig om i sin organisation för rekrytering. 

 
 

4. Insatskatalogen  
         
        Catrine tar fram samordningsförbundets hemsida, visar var man kan  
        Finna Insatskatalogen. Per berättar upplägget och att katalogen  
        Kommer att uppdateras av samordningsförbundet 

 
5. Indikatormätning 2020 resultat  

Per visar resultaten från senaste indikatormätningen. En diskussion 
uppstod. Något att fundera framåt är att i år var svarsfrekvensen 
betydligt lägre jämfört med föregående år. 
Bifogar bildspelet: Dubbelklicka på grå markering 

       
 
 
                                             

Utfall Mysam 
Indikatorenkät 2020 jämfört med 2019 och nationell 2019.pptx
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6. Brukarsamverkan/ brukarinflytande 
Catrine informerar att Anna Öhman som är inflytandesamordnare på 
Region Gävleborg har varit på samordningsförbundet och informerat om 
sitt uppdrag gällande brukarsamverkan.  
Vi blir nu erbjudna att delta på gratis workshops ½ dag för att öka 
kunskapen om brukarinflytande 
Alla på möte blev positivt inställd till en sådan workshop. 
Se bifogad inbjudan (ett exempel på) 
Dubbelklicka på det grå fältet: 
 
 
 200901 MALL del 1 
med citat inbjudan - generell.docx       
 

  
7. Insatskatalogen / Per Lundgren 

Per informerar om att man från samordningsförbundet gärna kommer ut 
på APT och berättar om Insatskatalogen, det är bara att höra av sig till 
Per eller Anna-Karin på samordningsförbundet. 

 
8. Mysam hösten 2020   

11 november klockan 09.15-11.15 
 

 
Vid pennan Catrine Hedin Sjöberg, processledare. 
 
 


