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Sammanträde med Mysam Ljusdal 

Tid: 14.00 – 16.00 

Plats: Arbetsförmedlingen i Ljusdal 

   
              Närvarande: Peter Rehnman, Processledare Mysam, Samordningsförbund Gävleborg, 

Peter Knapp, AME Ljusdals kommun, Lennart Diamant, IFO Ljusdals 

kommun, David Arwe, Försäkringskassan, Per Lundgren,, 

Samordningsförbund Gävleborg, Anna Andersson, Region Gävleborg, Stefan 

Norin, Arbetsförmedlingen och Sandra Lundin Persson, Arbetsförmedlingen 

 

     
 

 

1. Inledning, välkommen och dagordningen 

Peter hälsade alla välkomna till dagens möte och vi gick igenom 

dagordningen tillsammans och fastställde den utan tillägg. Vi körde därefter 

en kort presentationsrunda eftersom Peter Knapp är ny representant från 

arbetsmarknadsenheten efter Susanne Lidfelt. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar godkändes utan ändringar/tillägg och lades 

till handlingarna. 

 

3. ESF-projektet Extra stöd i Ljusdal 

Peter R hänvisade till utskickad delrapport och David frågade vilken typ av 

ersättning deltagarna har under Spår Försäkringskassan i rapporten? 

Sjukpenning eller aktivitetsersättning eller både och? Peter R lovade att 

skicka den frågan till projektledaren Ahnn Lundin och delge det i 

minnesanteckningarna och svaret är sjukpenning 

 

4. Handlingsplan 2019 Mysam Ljusdal 

Peter R och Per gick igenom förutsättningar inför årets handlingsplan och 

vad som är förändrat i själva mallen för handlingsplanen. Vi tittade på några 

bilder kring Samordningsförbundets uppdrag och organisation samt 

presenterade resultaten från den enkätundersökning som gjordes hösten 2018 

i alla Mysam-grupper. 

 

Efter diskussion bestämde vi att ha en separat planeringsdag när vi 

tillsammans skulle processa fram en handlingsplan som också ska leda till 

aktiviteter på chef och handläggarnivå under 2019.  

 

Vi bestämde att ha den dagen 1 mars mellan 8.00 -12.00 och avsluta med 

gemensam lunch då. Plats: Hembygdsgården i Ljusdal. Peter R skickar ut en 

bokning till detta via Outlook. 
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5. Aktuellt från styrgrupp Trisam(som var direkt innan detta möte)? 

Frågan om vilken bemanning vården ska ha i styrgrupp Trisam i 

fortsättningen hade diskuterats. Anna Andersson meddelade att man 

diskuterar frågan om vem som ska presentera primärvården i styrgruppen 

Trisam. Skall det vara vårdenhetscheferna tillsammans med reko eller ska 

hon själv även fortsättningsvis ingå i styrgruppen. 

 

Utifrån denna information beslutades att det i fortsättningen ska vara 

vårdenhetschef(VEC) och rehabiliteringskoordinator(REKO) med i 

styrgrupp Trisam i fortsättningen. Vem och hur många avgörs av 

primärvården själva. 

  

6. Information från samverkansparterna 

David informerade lite kort om aktuellt sjukpenningtal (hade skickats ut i 

förväg) samt om den ESF-ansökan som Försäkringskassan tillsammans med 

Region Gävleborg(projektägare) lämnat in. Beslut om detta sker 10 april på 

Partnerskapet för norra MellanSverige. Två bilder på detta projekt bifogas 

till minnesanteckningarna.                   

 

                  Stefan och Anna informerade om aktuell status i deras omorganisation  

                  samt hur de ser på aktuell situation kring varsel osv och vad som händer hos  

                  dom framöver och hur det kan påverka samverkansarbetet. Mycket verkar  

                  oklart i nuläget men mycket kommer att hända på kort tid kring detta kan vi  

                  konstatera. 

 

                  Peter Knapp informerade om att de är mycket oroade över vad som blir  

                  konsekvenserna när de pågående bidragsanställningarna löper ut och inte får  

                  förnyas(typ Extratjänsterna). 

 

                  Lennart informerade om att de nu är i slutfasen av deras omorganisation 

                  och som beräknas vara klar till 1 mars. Han berättade också att budgeten för  

                  försörjningstöd går åt skogen nu när det inte går att bevilja nya extratjänster  

                  längre. De hade beräknat att minska försörjningsstödet med 4 miljoner under 

                  2019 med Extratjänster som nu inte blir av.                 

 

                  Anna informerade om att det är en ny organisation på gång inom  

                  primärvården i länet som bland annat innebär att de ska minska antalet  

                  verksamhetschefer från sex till fyra och det innebär större chefsområden för  

                  varje verksamhetschef. Ska vara klart innan sommaren.                      
     

7. Nästa möte, 3 maj 10.00 – 12.00.  Styrgrupp för Personliga ombud 11.00 

– 12.00. Plats Arbetsförmedlingen. 

 

 

 

Vid anteckningarna; 

 

/Peter Rehnman 


