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Sammanträde med Mysam Ljusdal 

Datum:  2 december 2022 

Tidpunkt:  10.00-11.30 

Plats:  Teamsmöte 

                      
  

Minnesanteckning: 

 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet och vi gick igenom dagordningen 

och föregående minnesanteckningar. 

 

2. Finsamprojekt 

 

a. Hållbart Arbetsliv. Lisa berättade om hur arbetet pågår, det 

är 26 inskrivna i dagsläget och några individer på väg in i 

projektet. Just nu är det fler kvinnor än män i projektet. Ca 

hälften lyfts in genom Trisamteam resten kommer in andra 

vägar. Sex individer är ute på arbetsplatser. Man ser ett 

utvecklingsbehov kring individer med aktivitetsersättning – 

de behöver sysselsättning och möjligheter att komma vidare i 

sitt liv. Även de som söker aktivitetsersättning under 

Namn Roll Organisation 

Per Lundgren verksamhetsutvecklare  
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Lisa Arvsten Projektledare Ljusdals kommun 
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Anna Fält Skoglund Enhetschef  Försäkringskassan 

Camilla Andersson processledare Region Gävleborg 

Anna-Lena Blomdahl vårdenhetschef Region Gävleborg 

Angelica Gabrielsson processledare SFG/Försäkringskassan 
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projekttiden kommer att behöva fortsatt stöd. Samarbete 

mellan IFO-vuxenenheten och stödboende provas där 

personer som har stödboende kan skrivas in i hållbart 

arbetsliv och fortsätta ha sin stödkontakt därifrån som 

samarbetar med hållbart arbetsliv.  

Man har genomfört framtidsverkstad i projektet med olika 

frågeställningar och ett brett deltagande från chefer, 

medarbetare och politik. Ny framtidsverkstad är planerad till 

19 april.  

Fritidsbanken finns som aktivitet som man ska undersöka om 

man kan samarbeta tillsammans med. 

Psykiatrin är en samarbetspart som är viktig, och man har 

haft gemensamt möte för att prata hur man kan samarbeta 

med individer i hållbart arbetsliv. Angelica har bjudit in 

Linda Reit till kommande möten för Mysam.  

Den 20 december är det dags att presentera arbetet i 

nämnden, och även för ny nämnd i början av året. Viktigt att 

sprida kunskap och tänka implementering.  

 

b. ESF+ Samordningsförbundet. På mötet fick vi information 

om det förarbete som pågår med Samordningsförbund 

Gävleborg, samordningsförbund i Dalarna och Värmland. 

Syftet med förarbetet är att det kommer en utlysning från 

ESF+ som handlar om kompetensutveckling för 

personal/chefer i mitten av januari, som 

samordningsförbunden gemensamt avser att göra en ansökan 

till. Förarbete pågår inför detta och en inventering sker 

tillsammans med Mysamgrupperna i länet – vad är man 

intresserade av för kompetensutvecklingsinsatser som kan 

stärka samordningsförbundens effekter kopplade till de 

individer vi har som målgrupp? Olika exempel lyftes: Våld i 

nära relation, psykisk ohälsa, gemensam syn på 

rehabilitering, SE/IPS. 

 

3. Trisam. Trisamarbetet rullar på i kommunen, men fortsatt önskemål 

om samarbete med psykiatrin lyfts fram. Särskilt som vi arbetar 

kring gemensamma individer bla i projektet.  

 

4. Insatskatalogen. Vi fick information om insatskatalogen som håller 

på att migrera till det som heter ”Välfärdsguiden”. Bildspel var 

bifogat möteskallelsen. Mer information kommer i samband med 

lansering under 2023. 
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5. Handlingsplan. Handlingsplanen ser ok ut som den gör. Vi fångar de 

frågor vi arbetar utifrån. 

 

6. Övrigt 

 

a. Uppföljning Mysam. Vi reflekterade kring Mysam. Strukturen 

upplevs som ok. Vi har möjlighet att bjuda in fler representanter 

vid behov. Kanske skolhälsan kan vara aktuell som part? 

Psykiatrin är ett önskemål 

 

7. Nästa möte. Angelica kommer ut med kallelser för kommande året. 

 
 

 

Angelica Gabrielsson 

Sammankallande 
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