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Mysam Ljusdal 

 

Datum:  191121 

Tidpunkt:  14.00 – 16.00 

Plats:  Förvaltningshuset, Ljusdals kommun 

                      
Närvarande:  

Peter Rehnman, SFG/FK 

Per Lundgren, SFG 

Lennart Diamant, Ljusdals 

kommun 

Anna-Lena Blomdahl, Region 

Gävleborg 

Anna Fält Skoglund, 

Försäkringskassan 

Peter Knapp, Ljusdals kommun 

Kaj Gustafsson, Region 

Gävleborg, FOU Välfärd (under 

punkt 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning/Välkommen/Dagordningen 

Peter hälsade alla hjärtligt välkomna till mötet och vi fastställde 
dagordningen efter att strukit punkten 5 Styrgrupp PO(sjukdom) 
och istället lagt in Aktuellt från parterna/övriga frågor under punkt 
5.  

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 långt han kommit i förstudien, vi diskuterade 
kring detta och parterna fick också några frågor att ta ställning till 
inför slutförandet av förstudien. Presentationsbilderna bifogas.  
 
Parterna bestämde att träffas igen den 13 februari mellan 13.00 
– 16.00, på Förvaltningshuset i Ljusdal, för att ta ställning till hur 
de ska gå vidare utifrån erhållen slutrapport från förstudien. 
 

Kan noteras att det är av största vikt att det kommer med 
någonting kring följande punkt i ansökan: 
 

 Insatsens primära mål är att genomföra en kartläggning av 
behovsgruppen samt utreda förutsättningar för adekvata 
och designade insatser för densamma. 

  
 

4. Möten under första halvåret 2020 
Fastställdes till: 
20 feb 14.00 – 16.00 
14 maj 14.00 – 16.00 
 
Vi håller till i Förvaltningshuset, Ljusdals kommun vid båda 
tillfällena. 
 
Styrgrupp Trisam 13.00 – 14.00 vid båda tillfällena – separat 
bokning kommer från Helene Tyrén. 
 

5. Aktuellt från parterna/övriga frågor 
Anna-Lena informerade om att deras läkare är frustrerade över 
att Försäkringskassan begär så mycket kompletteringar på 
läkarintygen. Hon berättade också att de har svårt att rekrytera 
läkare till hälsocentralen i Ljusdal. 
 

Anna-Lena informerade vidare om att regionerna i hela landet 
håller på att arbeta med ”God och nära vård” som bland annat 
innehåller utvecklandet av en digital vård plattform. Läs mer i 
bifogade länk: 
https://skl.se/tjanster/merfranskl/bloggarfranskl/vardbloggen/artikl
ar/nupagaromstallningenmotnaravard.30001.html 
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Anna informerade om att Försäkringskassan har stora 
utmaningar kring länet har landets näst högsta sjukpenningtal 
och att det finns en stor mängd långa sjukfall i länet. 
 
Per informerade om att Ljusdals kommun, IFO, har möjlighet att 
söka medel för en Trisam-handläggare på viss del av tjänst. 
 
Lennart och Peter Knapp informerade om att de går in i ett 
närmare samarbete och kommer att ”flytta ihop” till sommaren. 
På IFO håller de på med rekrytering av socialsekreterare. 

Peter berättade också att AME håller på att implementera Extra-
stöd i sin organisation och att de kommer att jobba mycket mer 
med coaching framöver. De avslutar anställningar och rekryterar 
nya medarbetare. 
 
Peter Rehnman informerade om att detta Mysam-möte är hans 
sista i Ljusdal eftersom han kommer att gå i tjänstepension from 
1 feb 2020. Peter tackade alla för ett mycket gott samarbete 
genom åren och önskade alla lycka till i samverkansarbetet 
framöver. 
 

 

 

Vid minnesanteckningarna; 

 

Peter Rehnman 

Processledare 
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