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 Kvartalsrapport  
Insats för samverkansmedel  
 

Stöd för kvartalsrapport finner du på  

förbundets hemsida på följande länk här.  

    Diarienummer                         Signatur 
           
 
    Registreringsdatum                 
                                      
             

 

 
 

 

1. Allmänna uppgifter 
 
 

Insatsens namn 

Trisam 2,0 

Huvudman för insatsen 

Ockelbo Kommun 
 

Kvartalsrapporten gäller för perioden    

200101 - 201231 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kvartalsrapport för insatser skickas via e-post till kontakt@finsamgavleborg.se  

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande. 
 
OBS! Vid insatsens slut ska mall för slutrapport användas.  
 
 
Kontakt 

Anna-Karin Hainsworth, förbundschef                    Per Lundgren, verksamhetsutvecklare 

anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se           per.lundgren@finsamgavleborg.se 

Tfn: 070-084 04 00                    Tfn: 070-320 54 68 

 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
http://finsamgavleborg.se/media/152037/handledning-till-projektorganisation.pdf
mailto:kontakt@finsamgavleborg.se
mailto:anna-karin.hainsworth@finsamgavleborg.se
mailto:per.lundgren@finsamgavleborg.se
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2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys 
 

2.1 Aktiviteter: Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som har genomförts och/eller påbörjats. 

Vi har genomfört Trisam-möten vid 10 tillfällen under året. 
Vi har deltagit i erfarenhetsutbyten mellan kommunerna vid några tillfällen. 
Vi har deltagit vid web-utbildningar om våld via samordningsförbundet. 
Uppstartsmöte om Trisam 2,0 har genomförts. 
Vi har deltagit i dialoger med regionens trisamutvecklare. 
Vi har deltagit i informationsträffar med Trisamteam i länet. 
Vi har deltagit i Workshop gällande utveckling av Trisam 2,0. 
Vi har deltagit som kommunrepresentant vid Trisam-möten på hälsocentraler i andra 
delar av länet. 
Vi har samverkat med AME gällande projektet ”ett hållbart arbetsliv”. 
 
 

2.2 Avvikelser från planering (ekonomi, tidsplan, aktiviteter numerära mål etc) samt 
åtgärder:  

Vissa svårigheter har varit under 2020 utifrån avsaknad av Reko en längre period. 
Trisam-mötena har ändå kunnat genomföras pga proffsiga medarbetare inom samtliga 
deltagande myndigheter och vård.  
 

 

 
 

 
 

 

2.5 Sammanfattande bedömning: Vad går bra och mindre bra i arbetet? 
Framgångsfaktorer, systemfel som påverkar utfallet. Hur arbetar ni för att åtgärda eventuella 
problem. 

Det som har gått bra under 2020 är att ha kontakten med detta fantastiska team från 
myndigheter och vård, trots frånvaron av Reko under lång period. Vi har en förhoppning 
om att arbetet kan bli ännu bättre under 2021 nu när vi även har fått en koordinator i 
vårt team. 

2.3 Brukarmedverkan: Beskriv hur målgruppen/brukarna involverats och gjorts delaktiga i 
insatsen samt om och hur detta påverkat insatsens genomförande. 

En stor del av arbetstiden har lagts på att involvera klienterna. Speciellt har detta ansetts 
viktigt vid remittering av klienter som normalt inte har kontakten med individ- och 
familjeomsorgen, utan har kontakter inom andra delar av kommunen. Att få personen 
att förstå att denne kan påverka vad som ska tas upp och att kunna få hjälp med sin 
frågeställning, bedöms ha påverkat dessa personer positivt. 

2.4 Insatsens mål samt delmål: Vilka mål/delmål är uppfyllda? Bedömning om insatsens 
mål/delmål kommer att uppnås?  

Det grundläggande målet för försörjningsstöd är att få ut fler personer i egen 
försörjning. Detta har ännu inte uppnåtts i så många fall, men förhoppningen är att de 
insatser som har kommit till genom Trisam har lett till en mer skälig levnadsnivå för 
personer och att detta på sikt även kommer att leda till en ekonomisk vinst för personen 
och samhället. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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2.6 Styrgruppen /Mysam-gruppens analys av utfall för kvartalsrapport: (måluppfyllelse, 
budget, avvikelser, plan för implementering m.m) 

Vi ser att insatserna inom Trisam ger resultat men ännu inte i så stor utsträckning i 
förhållande till personernas inkomstkälla. Vi bedömer att Trisam är en välkänd insats 
inom IFO Ockelbo men att mer arbete kan behövas för att göra Trisam lika känd i andra 
delar av kommunens verksamhet.  
 

 
 

3. Underskrift  
 

Datum Underskrift – uppdragstagare 

2021-03-09 Cajsa Hansson          Sofia Lindstrand       

 

 
 

http://www.finsamgavleborg.se/

