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1.

Välkommen/Dagordning
Angelica hälsade samtliga välkomna till mötet, dagordning godkändes.

2.

Föregående minnesanteckningar
Vi gick igenom minnesanteckningarna.

3.

Handlingsplan
Vi arbetade igenom handlingsplan för Mysam Ljusdal som sträcker sig
2021-2023.
För att säkerställa bra information till våra egna verksamheter ska vi
stämma av på mötena vad det är vi ska ta vidare och informera om,
vilket budskap ska vi föra fram.

4.

Insatskatalogen
Samordningsförbundet fortsätter erbjuda information till parterna om
insatskatalogen. Ta kontakt med Anna-Karin när behov finns.
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5.

Våld i nära relationer
Samordningsförbundet berättar om det regeringsuppdrag som finns via
NNS. Man har i studier sett att upp till 80% av de individer som har
behov av samordnat rehabiliteringsstöd också har upplevt någon form av
våld. Därför är frågan viktig för Mysamgruppen att uppmärksamma. Bra
att det finns enkel och snabb sökväg via insatskatalogen för kontakt.

6.

Rapport från respektive organisation
Anna-Lena berättar om den vaccinationsplanering som är huvudfokus
nu inom primärvården.
Lennart berättar om att budgeten sänkts, och det är särskilt viktigt med
samarbete med parter för att få ut människor till arbete och ej
försörjningsstöd. Lennart berättar om vikten att ha bra intyg från vården
för att kunna ta rätt steg när individer har försörjningsstöd.
Anna berättar om ökat inflöde av sjukfall pga pandemi. Information ges
också om att myndigheten har fått ett tydligare uppdrag kring att arbete
med personer som har behov av stöd/samordnade rehabiliteringsinsatser.
Joel kompletterar och berättar lite om de regelförändringar som aviseras
i sjukförsäkringen för personer som är anställda.
Anna-Karin berättar om att Trisam har stort fokus 2021 och att man
arbetar för mer individinriktade insatser.
Peter berättar om att man på olika sätt försöker få människor ut i
sysselsättning. Samarbetar med Ifo.

7.

Övrigt

8.

Nästa möte
Kommande möte 4 maj 10-12
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