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Sammanträde med Mysam Ovanåker 

Datum:  23 mars 2022  

Tidpunkt:  14.00-15.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
Deltagare: 

Helene Breed, Anna Fält 

Skoglund, Sandra Westberg, 

Katrin Linderg, Anna-Karin 

Hainsworth, Camilla Andersson, 

Sofia Rudman Palm, Stefan 

Jonsson, Anna Magnusson Kroon, 

Angelica Gabrielsson 

 

 

 

 

Minnesanteckning 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet. 

 

2. Vi gick igenom dagordningen och de föregående minnesanteckningarna.  

 

3. Hållbart arbetsliv. Stefan och Sandra berättade om nuläget i projektet som 

flyter på bra. Man har nyligen haft en dragning i socialnämnden där också 

en deltagare från projektet medverkade så att politiker får ta del av det som 

sker i verksamheten. Idag är 14 personer aktiva i projektet och ytterligare 2 

är på väg in. Arbetet har bidragit till ett utvecklat samarbete mellan Ame, 

soc, vuxenutbildning. Projektet är en del i den övergripande 

handlingsplanen för att minska försörjningsstödsbehovet. Man är aktiv 

tillsammans med KAA och pratar gemensamma mål och vision. Arbetet 

inspirerar till framtida projekt kring att anpassa situationer till individers 

behov och förmågor och att samarbeta över olika områden inom 

kommunen. Stefan berättar också att skolan har inspirerats av 

primärvårdens projekt ”må bättre” och har startat arbete utifrån det 

konceptet. Nu är man på väg att formulera kvartalsrapport och önskar 

synpunkter från Mysam till detta. Mejla input till Stefan. 

 

På frågan vad som ses som bakomliggande delar till att projektet är 

lyckosamt så lyfts dels möjligheten att medverka i trisamteam upp, och 
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man befinner sig organisatoriskt nära försörjningsstöd, ame och 

primärvård.  

 

Anna Fält Skoglund informerar om att man på Försäkringskassan har gått 

igenom ca 70 sjukskrivningsärenden med psykisk ohälsa i Ovanåkers 

kommun för att se om det kan finnas individer aktuella för projektet. Ev 

kommer tre individer att lyftas för sådan frågeställning. 

 

4. Trisam. Helene Breed, Camilla Andersson och Angelica Gabrielsson 

presenterar sig och uppdrag som processledare och Trisamutvecklare. Vi 

gick igenom resultat från 2021 och pratade om målen för 2022 som 

korrigerats utifrån ansökningarna om Finsammedel för handläggartid. 

Angelica påminde om rapporteringsverktyget som Trisamteamen kan 

använda för att förmedla goda exempel eller svårigheter som teamen inte 

själva kan lösa. Helene och Camilla berättar om dialoger tillsammans med 

team och parterna i Trisam samt utvecklingsarbete kopplat till unga, 

sjukskrivningsprocess för individer med försörjningsstöd.  

 

Mysamgruppen reflekterade kring att det finns bra vårdkedjor i Ovanåker, 

när vården lyfter frågor så handlar det om att vill hitta vägar till arbete. 

Anna Fält Skoglund påminde om att Försäkringskassan behöver separat 

samtycke i individärenden. Anna Fält Skoglund informerade om en ny 

medarbetare till Trisamteamen. 

 

5. Handlingsplan. Angelica visade den nya mallen. Angelica kommer att föra 

över relevant information från föregående handlingsplan till den nya 

mallen och så sker fortsatt arbete på nästa Mysammöte. 

 

6. Insatskatalogen. Lina från Samordningsförbundet kommer att kontakta 

kommunen då det skett förändring i innehåll i aktivitet för Vändpunkten. 

Sofia och Johanna kommer att prata internt inom primärvården angående 

en aktivitet som kanske ska beskrivas i insatskatalogen. 

 

7. Övrigt- inget att delge idag 

 

8. Nästa möte – inbjudningar har skickats ut för 2022. 

 

 

Angelica Gabrielsson 

Processledare 
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