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Sammanträde med Mysam Ljusdal 

Datum:  13 maj 2022 

Tidpunkt:  10.00-11.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
  

Minnesanteckning 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet. Vi gick igenom dagordning och 

föregående minnesanteckningar. 

 

2. Finsamprojekt – Ett hållbart arbetsliv. Uppdatering. Lisa berättade att det 

är 15 inskrivna i projektet, 4 väntar på plats. Av dessa har 10 inkommit via 

Trisam, 4 via kommunala enheter och 1 utanför. Generellt uppfattas 

projektet som positivt, många vill få deltagare med till projektet. Det krävs 

att samarbete mellan olika enheter fortsätter att utvecklas för att det ska 

fungera bra och man ska få samsyn. En medarbetare är ordinarie i 

Trisamteam och det uppfattas som positivt. Det finns en arbetsgrupp som 

koordinerar AME, och specialist inom IFO. Träffas tillsammans med chef 

en gång per vecka. Samarbete med andra parter: Samarbete med 

Försäkringskassan uppfattas bra. Arbetsförmedlingen ses som lite mer 

Namn Roll Organisation 

Per Lundgren verksamhetsutvecklare  
Samordningsförbund 
Gävleborg 

Lisa Arvsten  Ljusdals kommun 

Anna Magnusson Kroon Sektionschef Arbetsförmedlingen 

Peter Knapp Enhetschef ame Ljusdals kommun 

   

Anna-Lena Blomdahl vårdenhetschef Region Gävleborg 

   

Anna Fält Skoglund Enhetschef  Försäkringskassan 

Helene Breed Processledare Region Gävleborg 

Angelica Gabrielsson Processledare SFG/Försäkringskassan 
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osynliga. Har samverkat med psykiatri kring en individ med behov av det. 

Förhoppningsvis kan man bygga multidiciplinära team som kan fylla 

behov. Framöver kommer mer informationsinsatser ske inom kommunen 

och man fortsätter dialoger för att skapa förståelse inför implementering. 

Den 21 juni ska man till nämnd och informera. En utmaning är hur man 

ska arbeta med arbetsgivare, man har kontakt med Närljus. 

 

3. Trisam – nuläge. Helene berättar om nuläge i teamen. Metodstödet 

till Trisamteamen har uppdaterats och finns tillgängligt på 

Samordningsförbundets hemsida. Processledarna finns tillgängliga 

för introduktioner av nya medarbetare och som stöd till teamen. 

Möten mellan Trisamteam och rehabkoordinatorer planeras. I 

Ljusdal ser man över Trisamrutinerna för att hitta bra 

ansvarsfördelningar till de egna handläggarna. En konferens planeras 

till den 13 oktober.  

 

4. Insatskatalogen. Projektet är inlagt i insatskatalogen. 

 

5. Handlingsplanen uppdateras. 

 

6. Övrigt. Arbetsförmågeutbildning planeras 29-30 september. 

 

7. Nästa möte blir den 9 september kl 10.00 

 
 

 

Angelica Gabrielsson 

Sammankallande 
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