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Sammanträde med Mysam Ljusdal 

Datum:  9 september 2021  

Tidpunkt:  14.15-16.15 

Plats:  Teamsmöte 
                      
Deltagare: Peter Knapp, Joel 
Jansson, Anna Magnusson Kroon, 
Anna-Lena Blomdahl, Elin 
Fredriksson, Carina Silfver, Anna 

Fält Skoglund, Anna-Karin 
Hainsworth, Angelica Gabrielsson 
 
 

 
 
 

1. Angelica hälsade välkommen till mötet. 
 

2. Vi gick igenom dagordningen och föregående minnesanteckningar 
 

3. Ansökan om Finsammedel - uppdatering 
 
Carina och Lisa berättade om ansökan. Man kommer prova SE/IPS 
metodiken och stärka samverkan kopplat till Trisam. Idag lyfts det för få 
ärenden från kommunen till Trisam och man funderar på hur detta kan 
ökas. Det är ett internt arbete som man får titta på inom socialtjänstens 
område. Elin och handläggarna pratar om detta och pratar också med 
AME. 
De åldersgrupper som är aktuella för ansökan är vuxna upp till 65 år som 
det ser ut i dagsläget. Inremittering till projektet planeras via Trisam. 
Insatsen kommer att ligga steget före att individer har möjlighet att ta del 
av Arbetsförmedlingens insatser.  
Två coacher kommer att arbeta på 0,75% vardera. När det gäller ekonomin 
så sker fortfarande justeringar.  
En utmaning att få med psykiatrin till projektet på något sätt. 
 

4. Insatskatalogen 
Anna-Lena ska titta mer på insatskatalogen och om något ska presenteras 
där. Anna-Lena tar kontakt med Lina på samordningsförbundet för 
uppdatering. Den kommer även att presenteras på ledningsgruppen för 
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information. Peter stämmer av om presentationer i insatskatalogen ska 
korrigeras från AME:s sida. 
 

5. Bedömning arbetsförmåga – information om ansökan om Finsammedel 
Anna-Karin berättar att utbildningen planeras ske till våren då det inte 
fanns möjlighet att göra en större grupputbildning under hösten.  
 

6. Nästa steg – individinriktade insatser. Information från arbetsgruppen om 
utvecklingsarbetet 
 

7. Handlingsplan Ljusdal 2021  
 
Handlingsplanen uppdateras med information om kommande projekt. 
 

8. Nästa steg – individinriktade insatser 
Angelica berättar kort om arbetsgruppens arbete där man arbetat med 
målgrupp för individinriktade insatser utifrån de medel som ska finnas 
möjliga att söka 2022. Inriktningen liknar Ljusdals projektansökan. 
 

9. Indikatoruppföljning 
Det är dags för årlig uppföljning av samverkan i Mysam. Parterna ombeds 
fylla i enkäten: 

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=glIB86wd4kOy837TcHslIi-
0FcHKwiBEuiI43YyQG1tUOElXTDFaWkNNQkJRNkIxVkFMVVRBNU9TUS4
u 
 
10. Rapport från respektive part  

Peter berättar om att det är mycket som händer kring AME utifrån olika 
perspektiv. Tidigare är det många individer som växlat från 
försörjningsstöd och till insats via AME och ersättning genom 
Arbetsförmedlingen. Nu är det risk att enheten kommer att minska. Ljusdal 
ska kanske ansöka om att bli kompletterande Krom-aktör. 
Elin berättar om att fokus för hösten blir att finna en riktning för arbetet 
framåt.  
Anna M-K berättar om att reformeringen på AF fortsätter, men det blir inte 
så stora budgetomställningar som man räknat med. Det pågår dialoger 
kring tjänster med kompletterande aktörer. 
Anna-Lena berättar om den digitala vårdplattformen ”Min vård 
Gävleborg” som utvecklas och där Järvsö är en pilot. Verksamheten går 
tillbaka till mer normala rutiner och massvaccineringen avtar. 
Anna-Karin berättar om planering som pågår för 2022 med Trisam och 
nästa steg individinriktade insatser. 
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11. Övrigt 
 

12. Nästa möte – 2 december kl 14.15-16.15 
 
 
 
Angelica Gabrielsson 
Processledare 
 


