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Minnesanteckning Mysam Ockelbo 

Datum:  29 januari 2021 

Tidpunkt:  13.00-15.00 

Plats:  Digitalt Möte    

                    
Närvarande:  
Christina Ceder, Ockelbo HC 

Anders Roth, AMI Ockelbo kommun 

Sofia Lindstrand IFO, Ockelbo kommun 

Anna-Lena Bergman, 

LSS/Socialpsykiatri Ockelbo kommun 

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare 

Samordningsförbund Gävleborg  

Anna Magnusson Kroon, sektionschef 

AF 

 

Förhinder eller ej närvarande:  

Jenny Jonsson, Försäkringskassan FV 

Christer Stockhaus SF Försäkringskassan 

Nedzad Lujinovic, Ockelbo kommun 

Catrine Hedin Sjöberg, Processledare  

Samordningsförbund Gävleborg 

Angelica Gabrielsson, Processledare  

Samordningsförbund Gävleborg 

 

 

 

1. Välkommen/Dagordning / struktur på mötet  

         Catrine hälsade alla välkomna. 

         Dagordning godkändes och förgående minnesanteckningar godkändes 

 

2. Ny processledare Mysam Ockelbo 

Catrine informerar att Angelica Gabrielsson tar över 

processledarskapet från 1 februari, Angelica kommer vara utlånad från 

FK på 90 % under 2021. Därmed är det en 40% ökning i 

processledarrollen. 

 

3. Handlingsplan Ockelbo 

Mysam-gruppen går igenom Bakgrund, syfte och uppdraget i mallen 

        Lägger in 2021 aktiviteter… se handlingsplan. 

        Viktigt att detta blir ett levande dokument samt att den revideras 

        årligen och vid behov. Mysam Ockelbo beslutar att planen ska gälla  

        i tre år. 

Planen skickas ut med minnesanteckningarna för reflektion och åter 

Koppla gärna till processledaren. 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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4. Ett Hållbart arbetsliv / Anders Roth  

Det flyter på trots Pandemin. Men rent generellt svårt att få ut 

personerna på arbetsträning  

• Lite strul har det varit i projektet då projektledaren klev av men klev 

på igen och idag är det 4 personer arbetar i projektet. 

• Man är nu redo att köra på och känner att pandemin stoppar! 

• 19 deltagare har sammanlagt deltagit i projektet sedan projektstarten, 

därav 12 kvinnor och 7 män.  

• 1 st. har avslutat pga flytt. 

• Svårighet att i samarbetet med högskolan få till intervjuer av 

deltagarna. 

• En fråga som uppkom är vilken ersättningsform deltagarna uppbär, 

Per utlovar att han kan ta ut detta i SUS och återrapportera. 

 

5. Insatskatalogen 

         Anna M K informerar att AF har ett uppdrag att AF ska säkerställa att                                  

         Ett nätverk mellan parterna finns gällande våld. 

         Insatskatalogen kan bli ett gemensamt instrument för att finna vägar 

         För stöd till handläggarna om det framkommer att det föreligger våld. 

         Ockelbo är en av få kommuner som redan finns i insatskatalogen. Bra! 

         En utmaning är att våra handläggare får kännedom och använder insats 

         Katalogen i sitt dagliga arbete, inte enbart gällande våld. 

 

 

6. Våld i nära relation, hur vill MYSAM Ockelbo gå vidare i denna 

fråga? 

           Hur kan vi parterna stödja varandra lokalt? 

           Ockelbo kommun Sofia: Arbetar idag redan mycket med frågor  

          Våld. Finns i Grundutredning 

           I övrigt se föregående fråga.  

 

7. Information från parterna 

 

Regionen: 

Kicki C HC Ockelbo: 

Ett stort tryck på vården i 2: a vågen. Resurser har flyttats för att 

bemöta pandemin, bland annat har luftvägs mottagningen utomhus i 

Sandviken bemannats. Belastningen på sjukhuset pikade kring jul/nyår 

nu har den vänt. 

Nu är det dags för vaccinering o det pågår för högtryck, många ringer 

HC för frågor kring vaccinering så därför har Kicki lagt ut information 

http://www.finsamgavleborg.se/
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i KUXA-bladet. Det har och är en fantastisk samverkan med 

kommunen. 

 

Kommunen: 

Anders AME: Verksamheten har gått på skapligt och den är anpassad 

för att förhindra smittspridning. Samverkan i Ockelbo är Toppen! 

Stor framgång gällande extra-tjänst 

Anna-Lena: En omfördelning av personal utifrån covid- belastning. 

Det är ett mycket gott samarbete med regionen. 

Sofia L: Distansarbetsschema, ingen ökning av sjukfrånvaro. Dock 

kan man se en ökning av anmälan våldsärenden och då mestadels hos 

äldre. 

AF: Så många som möjligt arbetar hemma, endast digitala möten, låg 

sjukfrånvaro ännu. Reformeringen pågår och AF ska anvisa till 

kompletterande aktörer, det är en stor utmaning och just nu begränsade 

platser för aktiviteter och jämfört med föregående år halverad 

personalstyrka. Dock har AF Gävleborg mycket goda resultat gällande 

”stöd och matchning” och x-tra tjänster. 

         FK: En rekrytering av enhetschef i Gävle pågår. En översyn av sjuk- 

        Försäkringen kommer att ske. Närmast en översyn i Rehab.kedjan dag 

        180(om bedömningen ska flyttas fram t 360). 

        Belastningsmässigt är det ok trots Pandemin.     

Samordningsförbund: Arbetar i huvudsak digitalt och följer 

Hälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. 

 

8. Mysam 2021 

Nästa möte 26 mars 13.00-15.00 

                    4 juni 13.00-15.00  

Angelica skickar ut inbjudan.  

 

 

Vid pennan  

Catrine Hedin Sjöberg, processledare. 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

