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Kommunernas uppdrag

• Kommunrepresentanter är oftast från Socialtjänsten och har 
uppdrag enligt Socialtjänstlagen. Vi ska främja 
kommunmedborgares ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 
levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. Vi ska också 
samverka med andra myndigheter om kommunmedborgaren har 
behov av detta. 

• Vi utreder, bedömer och beslutar om insatser för 
kommunmedborgarna. 

• Insatserna kan vara exempelvis hemtjänst, försörjningsstöd, 
kommunala arbetsmarknadsinsatser eller missbruksbehandling.



Kommunernas uppdrag

• Socialtjänstlagen är en ramlag. Det innebär att det finns en 
stor frihet för kommunerna att utforma insatser utifrån 
kommunmedborgarnas behov. 

• Eftersom varje kommun har en egen politisk styrning är 
insatser som kan erbjudas olika från kommun till kommun. Det 
betyder också att vi kan prioritera olika målgrupper beroende 
på vilken kommun det är. 



Gästrikland

• Hofors

• Gävle

• Sandviken

• Ockelbo



Kommunernas uppdrag i Trisam

• Vi kan ”se över kommunens verktygslåda” utifrån frågor som lyfts och 
uppkommer som behov inom Trisam. Som representant för kommunen 
tar vi ansvar att förmedla informationen från Trisam-mötet till ordinarie 
handläggare eller annan instans/aktör inom kommunen för fortsatt 
handläggning och verkställande av planering. 

• Det är i vårt serviceuppdrag att kunna vara länken till insatser inom 
kommunen. Detta genom att informera individen och övriga Trisam-
representanter om vilken enhet denne ska vända sig till för att söka visst 
stöd.

• Vi kan svara på/ ta reda på svar på frågor som gäller kommunens 
insatser. Vi kan inte garantera att insatserna verkställs eller är aktuella.



Frivilliga insatser

• Socialtjänstlagen bygger på integritet och självbestämmande. 
Det innebär att nästan alla insatser som Socialtjänsten kan 
erbjuda är frivilliga och att personen själv behöver ansöka om 
de insatser som hen ser sig i behov av. 

• Försörjningsstöd kallas samhällets yttersta skyddsnät. Det är 
frivilligt att ansöka men försörjningsstöd är inte villkorslöst. Vi 
kan ställa krav på att den enskilde ska aktivt delta i sin 
planering för att närma sig egen försörjning. 



Samverkan inom kommunen

• Alla Trisam-representanter från kommunerna i Gästrikland 
arbetar med försörjningsstöd, men har samverkan med 
kommunen i sin helhet när det gäller Trisam. 

• Ibland tillhör vi inte samma nämnd som övriga socialnämnden 
vilket kan försvåra samverkan med kommunen inför Trisam. 
Vissa kommuner har närmre kontakt med 
Arbetsmarknadsenheten och andra har närmre kontakt med 
familjeomsorgen. 



Kommunspecifika skillnader

• Försörjningsstödsenheten i Gävle kommun befinner sig i en 
omorganisation som träder i kraft 1 september 2021. Fram till 
dess har vi begränsat utbud av arbetsträningsplatser och vi 
känner ännu inte till vad som kan erbjudas efter 
omorganisationen. 

• Vi är tre Trisam-representanter från Gävle kommun. 

• Vi är en stor kommun med många olika nämnder och kontor. 
Frågeställningarna behöver vara tydligt riktade för vilken 
enhet vi ska kontakta för att få svar på frågan.



Kommunspecifika skillnader

• Sandviken är en mellanstor kommun ”i gästrikemått”. 

• Från kommunens ledningsnivå finns tydliga direktiv om att 
samtliga förvaltningar behöver samverka för att motverka 
arbetslöshet i kommunen. 

• Insatsen Vågbrytaren/Kärnhuset: Arbetsförmågeutredningar. 

• Stiftelserna är en stor tillgång i kommunen, för personer i 
ekonomisk och social utsatthet.



Kommunspecifika skillnader

• Ockelbo kommun är en liten kommun som har en hälsocentral 
i Trisam, vilket innebär en närhet på ett annat sätt än för de 
större kommunerna. 

• Vi har ett projekt i kommunen som riktar sig till personer 
mellan 16-64 år med psykiskt ohälsa eller upplevd psykisk 
ohälsa. Innan uppstart ska personen, för samverkan, lyftas i 
Trisam. Syftet är främst att personerna ska uppnå ökad 
arbetsförmåga mot egen försörjning. 



Frågeställningar till kommunerna

• Eftersom vi har olika närhet till samverkan inom kommunerna är 
det viktigt att vi känner till riktningen. Om det uppstår frågor som 
berör andra delar av kommunen behöver det framgå av 
frågeställningen vilken enhet vi ska kontakta för att få svar på 
frågan. 

• Det är viktigt att respektera den enskildes integritet och att 
information som inte är relevant för Trisam, inte framkommer till de 
andra parterna.

• Det är också ett sätt att kunna ha ett tydligt fokus på frågan som 
lyfts i Trisam.



Frågeställningar till/från kommunerna

• En bra frågeställning för oss är att riktningen på frågan blir 
tydlig, att syftet framkommer och att frågan inrymmer 
tillräckligt med information om vad den remitterande aktören 
vill veta. Till exempel:

- Vilka insatser kan X erbjudas för att få en successiv återgång 
mot arbetsmarknaden? 

- Vilket stöd har personen kring sin missbruksproblematik och 
kan ytterligare stöd erbjudas?



Frågeställningar till kommunen

• En mindre bra frågeställning är när det är otydligt vilken enhet på 
kommunen som frågan berör, där syftet inte är tydligt och det inte 
framgår vilken information som ska inhämtas. Till exempel: 

- Hur kan vi samverka? (Vad är det vi behöver samverka kring, vad 
finns det för stödbehov?)

- Vad gör vi? (Inom vilken enhet, från vilken aktör? För vilka behov?)

- Vad har gjorts inom kommunen? (Vilken enhet av kommunen, 
gällande vilket behov?)


