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Trisam styrgrupp Bollnäs  

Datum:  2019-11-11 

Tidpunkt:  13-14 

Plats:  Försäkringskassan, Bollnäs 

                      
 

Närvarande:  

Gunilla Österholm, Verksamhetschef 

IFO  

Helene Tyrén, Processledare 

Magnus Lundin, 

Rehabiliteringskoordinator Region 

Gävleborg  

Peter Olsson Enhetschef Aleris 

Gunilla Svedberg, 

Rehabiliteringskoordinator Aleris 

Karin Larsson, Enhetschef 

Försäkringskassan  

Anette Burman, 

Rehabiliteringskoordinator Region 

Gävleborg 

 

 

 

 

 

Förhinder:  

Ralph Veltenaar, Vårdenhetschef Region 

Gävleborg (Kilafors HC) 

Linda Qarlqvist, Tf Vårdenhetschef 

Region Gävleborg (Arbrå, Baldersnäs 

HC) 

Magnus Sundeborn, Bitr Vårdenhetschef 

öppenvårdpsykiatrin Bollnäs 

Charlotta Backström, Sektionschef 

Arbetsförmedlingen Norra Gävleborg 

Helene Breed 

Rehabiliteringskoordinator, Region 

Gävleborg 

Susanne Svahn, Verksamhetschef Aleris 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning/Välkommen/Dagordning 
Helene Tyrén hälsade välkommen och föreslagen dagordning godkändes. 

 

2. Föregående minnesanteckningar 
Inget att tillägga. 

 

3.   Syfte med styrgrupp Trisam 
- Varför sitter vi här? 
- Vad ska du bidra med? 
- Vi ska/kan göra skillnad! 

http://www.finsamgavleborg.se/
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- Vikten av att alla parter deltar! 
Styrgruppen är eniga att de har ett viktigt uppdrag kopplat till Trisam 

teamet, att ge Trisam teamet förutsättningar att kunna arbeta med individen i 

fokus. Styrgruppen ska användas till bollplank för att bla lösa ev problem 

och hinder som finns i Trisam teamen men även kunna sprida goda exempel 

vidare och därför är det viktigt att vi får igång en närmare dialog med 

Trisam teamen. Helene informerade om ett avvikelse/rapporterings 

dokument som Trisam teamet ska använda både vad gäller 

förbättringsområden men även sprida goda exempel både på individ- och 

teamnivå. Dokument ska skickas till processledare Helene Tyrén för dialog 

direkt i respektive styrgrupp och där även det finns möjlighet att ta 

information vidare till alla styrgrupper i länet. Vi hade en dialog kring 

benämningen på rapporteringsdokumentet. Deltagare i Trisam styrgrupp ska 

ha mandat att fatta beslut och en förutsättning för att styrgruppen ska 

fungera optimalt är att alla parter deltar. Vi saknar ofta arbetsförmedlingen i 

styrgruppen och då de är en viktig part ser vi ett behov av högre deltagande 

från dem. Det är svårt att fatta beslut när någon part saknas. 

 

Vi diskuterade rehabiliteringskoordinatorns roll i styrgruppen och enades att 

det behöver vara en chef som deltar då det gäller att ge Trisam teamen 

förutsättningar samt mandat att fatta beslut. 

 

 

4.    Data Trisam jan - 4 nov 2019 
Helene delade ut PP bilder för vårdenheter i Bollnäs kommun. Det är 

fortsatt vården som remitterar flest ärenden till Trisam och vi ser ingen 

ökning av antal ärenden från FK eller Af sedan deras handläggare har ett 

större uppdrag i Trisam och är finansierade av samordningsförbund 

Gävleborg. 

 

Anette Burman informerade att det inte finns några ärenden till nästa Trisam 

Kilafors HC så resp chef kommer ta med sig den informationen till 

respektive verksamhet. 

 

Gunilla informerade att hon ser en drastisk minskning av antal remitterade 

ärenden från Af till Trisam Aleris, endast 1 ärende har remitterats från Af 

till Trisam Aleris efter sommaren och under första halvåret var det 13 

ärenden som remitterades.  

 

 

 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
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5.   Kommunens roll i Trisam 
- Information från och till fler verksamheter inom kommunen 
- Fler verksamheter inom kommunen kan remittera ärenden 
Gunilla informerade att deras ansökan om finansiering av handläggare i 

Trisam är beviljad, 50%. Emeli Bäremo kommer arbeta i alla Trisam team i 

Bollnäs kommun och i hennes uppdrag ingår att sprida information om 

Trisam till fler verksamheter inom kommunen. Helene informerade att 

Trisam teamet inte kan förvänta sig att IFO handläggaren sökt fram 

information från alla verksamheter inom kommunen till Trisam. Däremot 

om det kommer fram på Trisam mötet att individen som lyfts i Trisam har 

kontakt med fler verksamheter kan IFO handläggaren ta med samtycke och 

hämta in information till nästa Trisam där ärenden blir en uppföljning 

eftersom frågeställningen/syftet inte kunde besvaras då mer information 

behövdes till ärendet. Vet men som remittent att individen har kontakt med 

annan verksamhet inom kommunen ärn IFO kan man ha en riktad fråga till 

den verksamheten och då kan IFO handläggaren hämta in information till 

första Trisam mötet (viktigt då att samtycket skickas per post till IFO 

handläggaren så denna kan ta med samtycket vid inhämtande av 

information). 

 

 

6.   Förslag till Planering i Trisam – hur tas det emot hos 
ordinarie handläggare/remittent 
Enhetscheferna tar informationen till respektive verksamhet, att tillit behövs 

till Trisam teamet och att remittenten inte ska ha ett förväntat resultat då 

utfallet av planeringen kan annat. Remittenterna behöver även ha en ärlig 

frågeställning där det finns möjlighet till dialog om alternativa 

åtgärdsförslag. 
 

 

7.   Gunilla – information från socialchefsdagarna gällande nytt 
arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem för att minska 
långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd 
Se bifogat dokument och länkar. 

 

Arbetsförmedlingen ska i enlighet med januariavtalet reformeras i grunden. 

Men det ska göras ordnat. Därför tillför regeringen nu medel för att bromsa 

den drastiska neddragning av resurserna som M/KD-budgeten innebar. Vi 

vill också utreda om kommunerna kan agera leverantörer åt 

Arbetsförmedlingen, skriver Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S). 

Läs mer på DN debatt samt regeringens webbsida: 

https://www.dn.se/debatt/vi-vill-utreda-om-kommuner-kan-skota-

arbetsformedling/ 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
https://www.dn.se/debatt/vi-vill-utreda-om-kommuner-kan-skota-arbetsformedling/
https://www.dn.se/debatt/vi-vill-utreda-om-kommuner-kan-skota-arbetsformedling/
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https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/10/arbetsmarknadspolitiken-

ska-finnas-i-hela-landet/ 

 

Svenska arbetsmarknadsprojekt inom Europeiska Socialfonden kan stå utan 

pengar på grund av Arbetsförmedlingens reformering. Socialfonden är EU:s 

viktigaste verktyg i sysselsättningspolitiken. Läs mer på arbetsvärlden.se: 

https://www.arbetsvarlden.se/eu-projekt-for-miljarder-hotas-av-af-

reformen/?utm_source=idrelay&utm_medium=email&utm_content=EU-

projekt%2Bf%C3%B6r%2Bmiljarder%2Bhotas%2Bav%2BAF-

reformen&utm_campaign=EU-

projekt%2Bf%C3%B6r%2Bmiljarder%2Bhotas%2Bav%2BAF-reformen 

 

Omstöpningen av AF liknar det misslyckade försöket med lotsar, skriver 

Allan Larsson. Istället borde kommunerna få ett utökat ansvar i ett system 

som liknar hur skolan såg ut innan den kommunaliserades. Läs 

debattartikeln på arbetsvärlden.se:  

https://www.arbetsvarlden.se/debatt/lat-kommunerna-ta-storre-ansvar-for-

arbetsformedlingen/ 

 

”Ett system tas bort – för att ersättas av ingenting alls. Det är ett svek mot 

människor i behov av stöd och huvudlöst ur ett samhällsekonomiskt 

perspektiv. Det sätt på vilket neddragningen av Arbetsförmedlingen nu sker 

är inte värdigt svensk statsförvaltning”, skriver Torkild Strandberg (L) och 

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S). 

Läs debattartikeln på expressen.se: 

https://www.expressen.se/debatt/arbetsformedlingen-laggs-ned-pa-ett-

ovardigt-satt/ 

 

 

8.   Övriga frågor 
Gunilla informerade att Anders Lustig är anställd på 100% och kommer 

arbeta med projektet ”pröva vägar vidare” som är finansierat via 

finsammedel. 

 

Anette Burman tycker att Trisam teamen har bättre förutsättningar nu att 

samverka och skapa hållbara planeringar för individerna när det är samma 

handläggare från parterna samt at de har mer tid till varje individ. 

 

Gunilla Svedberg informerade att de har ett behov av dialog med FMR på 

Aleris Hälsocentral, har varit i kontakt med samverkansansvarig Peter 

Rehnman och det planeras till våren. Gunilla Österholm uppgav att de har 

ett behov av utbildning i försäkringsmedicin då det ligger i deras uppdrag att 

bedöma läkarintyg vid sjukskrivning under tid med försörjningsstöd.  

http://www.finsamgavleborg.se/
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/10/arbetsmarknadspolitiken-ska-finnas-i-hela-landet/
https://www.regeringen.se/debattartiklar/2019/10/arbetsmarknadspolitiken-ska-finnas-i-hela-landet/
https://www.arbetsvarlden.se/eu-projekt-for-miljarder-hotas-av-af-reformen/?utm_source=idrelay&utm_medium=email&utm_content=EU-projekt%2Bf%C3%B6r%2Bmiljarder%2Bhotas%2Bav%2BAF-reformen&utm_campaign=EU-projekt%2Bf%C3%B6r%2Bmiljarder%2Bhotas%2Bav%2BAF-reformen
https://www.arbetsvarlden.se/eu-projekt-for-miljarder-hotas-av-af-reformen/?utm_source=idrelay&utm_medium=email&utm_content=EU-projekt%2Bf%C3%B6r%2Bmiljarder%2Bhotas%2Bav%2BAF-reformen&utm_campaign=EU-projekt%2Bf%C3%B6r%2Bmiljarder%2Bhotas%2Bav%2BAF-reformen
https://www.arbetsvarlden.se/eu-projekt-for-miljarder-hotas-av-af-reformen/?utm_source=idrelay&utm_medium=email&utm_content=EU-projekt%2Bf%C3%B6r%2Bmiljarder%2Bhotas%2Bav%2BAF-reformen&utm_campaign=EU-projekt%2Bf%C3%B6r%2Bmiljarder%2Bhotas%2Bav%2BAF-reformen
https://www.arbetsvarlden.se/eu-projekt-for-miljarder-hotas-av-af-reformen/?utm_source=idrelay&utm_medium=email&utm_content=EU-projekt%2Bf%C3%B6r%2Bmiljarder%2Bhotas%2Bav%2BAF-reformen&utm_campaign=EU-projekt%2Bf%C3%B6r%2Bmiljarder%2Bhotas%2Bav%2BAF-reformen
https://www.arbetsvarlden.se/eu-projekt-for-miljarder-hotas-av-af-reformen/?utm_source=idrelay&utm_medium=email&utm_content=EU-projekt%2Bf%C3%B6r%2Bmiljarder%2Bhotas%2Bav%2BAF-reformen&utm_campaign=EU-projekt%2Bf%C3%B6r%2Bmiljarder%2Bhotas%2Bav%2BAF-reformen
https://www.arbetsvarlden.se/debatt/lat-kommunerna-ta-storre-ansvar-for-arbetsformedlingen/
https://www.arbetsvarlden.se/debatt/lat-kommunerna-ta-storre-ansvar-for-arbetsformedlingen/
https://www.expressen.se/debatt/arbetsformedlingen-laggs-ned-pa-ett-ovardigt-satt/
https://www.expressen.se/debatt/arbetsformedlingen-laggs-ned-pa-ett-ovardigt-satt/
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Helen informerade att rehabiliteringskoordinatorerna deltagit på utbildning i 

försäkringsmedicin tillsammans med ST och AY läkare och kommer 

undersöka möjligheten till utbildning/information för IFOs handläggare. 

 

 

 

 

 

 

Helene Tyrén 

Processledare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

