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Angelica Gabrielsson, Processledare

Sammanträde med Mysam Ockelbo
Datum:

8 december 2021

Tidpunkt:

08.00-10.00

Plats:

Teamsmöte
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Roll

Per Lundgren
Sofia Lindstrand
Mikaela Forsberg
Anna Magnusson Kroon

verksamhetsutvecklare
Enhetschef försörjning
projektkoordinator
Sektionschef

Angelica Gabrielsson

processledare

Organisation
Samordningsförbund
Gävleborg
Ockelbo kommun
Ockelbo kommun
Arbetsförmedlingen
Samordningsförbund
Gävleborg

Minnesanteckning
1.

Angelica hälsar välkommen till mötet

2.

Vi gick igenom dagordningen och minnesanteckningar. Angående punkten om läkarintyg så har
Sofia haft kontakt med Kicki Ceder angående detta och arbete pågår.

3.

Avstämning Ett hållbart arbetsliv. Mikaela berättar att 35 personer varit i projektet hittills inklusive
anonyma, varav 24 i SUS. Man har inte haft nya intagna under oktober, november, december. I
december har det inte varit något Trisammöte, och i oktober var Trisammötet fullt uppbokat med
uppföljningar. Sista intag för projektet blir i januari. Ev blir det möjligt för handläggare från AME att
fortsätta medverka i Trisam även efter projektets slut.
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Det finns behov av platser att vara på och dialogen med Anna-Lena kommer att behöva komma
igång kring detta. Många individer mår dåligt och dyker inte upp pga sitt mående/kapacitet. Man kan
behöva hitta en alternativ väg bredvid Trisam till projektet så att Trisam ej blir ett stopp.
4.

Insatskatalogen. Frågan är fortfarande aktuell kring aktuella kontaktvägar och om länken ska finnas
på kommunens hemsida. Dialog pågår med IT ansvarig på kommunen.
Utveckling 2022, Mysam, Trisam, individinriktade insatser. Per informerar om detta. Arbete har
pågått för att ta fram ett underlag för individinriktade insatser Detta har nu presenterats på
medlemssamråd, och i styrelse. Inriktningen ska också behandlas i länsledning välfärd.
När det gäller Mysam och Trisam styrgrupper har AF framfört behov av att minska sitt deltagande,
och utifrån det behovet förändras mötena 2022. Mysam kommer agera styrgrupp för Trisam. Mysam
finns fortfarande lokalt i varje kommun. Mötestiden minskas till 1,5 h per möte. Den här
förändringen kommer kräva att vi är mer förberedda inför möten och har läst information i förväg.
Information och dagordning bör vara klart en vecka före mysam. Det innebär att processledaren får
information som ska tas upp två veckor före mötet. Bilaga finns till minnesanteckningen.

5.

Handlingsplanen – vi bestämmer att vi ej uppdaterar denna nu.

6.

Rapport från respektive part – information kring det som är väsentligt för parterna att ha kännedom
om. Sofia berättar att försörjningsstöd minskar i kommunen. Mikaela beskriver att det finn osäkerhet
kring hur verksamheten kommer se ut 2022. Extra tjänster avslutas liksom introjobb. Anna berättar
att budgeten är oklar för AF. Men reformeringen fortsätter och fokus finns på fristående aktörer. Ny
upphandlad tjänst blir större och bredare än dagens tjänst.

7.

Kommande möten – Angelica kommer med datum för kommande möten 2022 under mellandagarna.
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