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Mysam Ljusdal 

 

Datum:  190912 

Tidpunkt:  14.00 – 16.00 

Plats:  Arbetsförmedlingen Ljusdal 

                      
Närvarande:  

Peter Rehnman, SFG 

Anna-Karin Hainsworth, SFG 

Andreas Dutter, Ljusdals kommun 

Anna Elverstig, Region 

Gävleborg(under punkt 3) 

Anna-Lena Blomdahl, Region 

Gävleborg 

Anna Fält Skoglund, 

Försäkringskassan 

Stefan Norin, Arbetsförmedlingen 

Kaj Gustafsson, Region 

Gävleborg, FOU Välfärd (under 

punkt 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning/Välkommen/Dagordning/Presentationsrunda 

Peter hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet och vi fastställde 
dagordningen efter att ha lagt punkten 6 som nr 3 istället. Vi 
gjorde en kort presentationsrunda eftersom vi hade några nya 
med i gruppen idag. 
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Föregående minnesanteckningar godkändes utan ändringar och 

lades till handlingarna 
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3. Aktuell status i Förstudien Mysam Ljusdal 

Kaj Gustafsson från Region Gävleborg, FOU Välfärd, 
presenterade hur han hade tänkt lägga upp själva kartläggningen 
i förstudien och vi förde en dialog kring detta och gav lite inputs 
till Kaj. Vi kom överens om att boka in Kaj till det kommande 
mötet 21 november för att berätta om hur långt han kommit då i 
sin kartläggning osv. Peter skickar en bokning via Outlook. 
Presentationsbilderna bifogas. 
 

4. Indikatormätning Mysam hösten 2019 
Anna-Karin informerade om att det nu är dags att genomföra 
2019 års indikatormätning och hur den ska gå till denna gång. 
Enkäten fylldes sen i plats av samtliga parter och lämnades in till 
Anna-Karin. 
 

5. Erbjudande till alla Mysam-grupper om ASF-processledare 
Anna-Karin informerade kort om erbjudandet, som skickats ut 
innan mötet, om att Samordningsförbundet vill stödja lokala 
samverkansgrupper och nu genom att erbjuda ett 
processledarstöd på 5 % till varje Mysam-grupp som antar 
erbjudandet. Gruppen var positiv till detta och tackade ja till 
erbjudandet. Presentationsbilderna bifogas. 
 

6. Aktuellt från styrgrupp Trisam 
Inget lyftes fram från de som deltagit i styrgruppsmötet strax 
innan Mysam-mötet. 
 

7. Aktuellt från samverkansparterna/övriga frågor 
Stefan informerade om aktuellt läge i deras förändringsresa 
med indragningar av kontor, personalminskningar, 
organisationsförändringar och den utökade digitaliseringen som 
pågår. Klart att det nu blir en chef i länet för 
Arbetssökande(Mohamed) och en för Arbetsgivare (Gabriella). 
 

Det är lite osäkert när Kundtjänst klarar av att ta alla 
inskrivningar. Planen är 1 okt men mest troligt blir det inte förrän 
1 nov. Sektionschef Charlotta Backström blir den som kommer 
att ta all samverkan mellan Af-FK i norra Gävleborg(Hälsingland). 
När det gäller Arbetsförmedlingens medverkan i 
Mysam(Hälsingland) blir det Lina Westerberg i Hudiksvall och 
Nordanstig, Stefan Norin i Ljusdal och Ovanåker samt Charlotta 
Backström i Söderhamn och Bollnäs. 
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Stefan informerade också lite kort om aktuella siffror i 
arbetslösheten i länet i augusti 2019. Underlaget bifogas. 
 
Andreas informerade om att de känner oro kring hur det ska bli 
utifrån de stora förändringar som sker hos Af som är en stor och 
viktig samarbetspart för dom på IFO. Han berättar också att de 
har ganska bra bemanning på försörjningsstöd idag samt att de 
har mindre antal ärenden men högre kostnader för 
försörjningsstödet per ärende. 

 
Anna-Karin informerade om aktuellt läge kring det fortsatta 
arbetet med Insatskatalogen som vi fick information om på mötet 
3 maj. Från och med 1 september är Angelica Gabrielsson från 
FK anställd på 90 % av Samordningsförbund Gävleborg för att 
under resten av året jobba med Insatskatalogen. Hon har nu 
börjat kartlägga vilka insatser som finns i 2-3 mindre kommuner i 
länet. Bifogas ett bildspel där vi kan läsa mer om detta. 
 
Anna informerade om aktuellt sjukpenningtal samt den utökade 
kvalitetssäkringen vid bedömningen av normalt förekommande 
arbete vid tilltänkta positiva beslut för arbetslösa samt för 
anställda vid dag 181 i rehabiliteringskedjan som är på gång i 
närtid. Hon informerade också om att FK i Bollnäs har många 
nyanställda och att den introduktionen flyter på bra och att läget 
ser positivt ut. Underlag för sjukpenningtalet bifogas. 
 
Anna-Lena informerade om att det är tuff på läkarfronten och 
att de arbetar hårt för att få bort behovet av att anlita hyrläkare. 
Hon berättar också att hon upplever det som om att de generellt 
har en hög tillgänglighet inom vården i Ljusdals-området. 
 
 

8. Nästa möte 
      Mysam 21 november 14.00 – 16.00( Personliga ombudet från 

      15.00) 
 

 

 

Vid minnesanteckningarna; 

 

Peter Rehnman 

Processledare 
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