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1. Allmänna uppgifter 
 
 

Insatsens namn 

Trisam 2.0 

Huvudman för insatsen 

Maria Hagström, biträdande enhetschef Ekonomienheten (IFO) 
 

Kvartalsrapporten gäller för perioden    

210101 - 210331 
 

 
 

2. Aktivitetsrapport - resultat, utfall och nulägesanalys 
 

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

Två Trisam-representanter stöttar handläggarna i att identifiera ärenden, formulera 
frågeställningar samt att involvera och göra individen mer delaktig i 
planeringen/kartläggningen och genomförande av insatsen. Trisam-representanterna 
finns dagligen tillgängliga i verksamheten för att ge stöd till handläggarna i deras arbete 

 
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.  
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med Trisam. Samtliga socialsekreterare på Ekonomienheten ska lyfta alla individer som 
är sjukskrivna eller uppger fysiska- och/eller psykiska hinder för arbete/sysselsättning 
med Trisam-representant för bedömning om ärendet ska lyftas mot Trisam. Detta för att 
minska risken för att någon individ som är i behov av samordnad rehabilitering går miste 
om möjligheterna som kommer med Trisam. 
 
Interna samtal har förts om hur uppföljningen efter Trisam-mötet kan utvecklas och 
förbättras inom enheten, med syfte att öka kvalitén och förutsättningarna att planeringen 
efterföljs.  Detta har resulterat i en ny skriftlig rutin om den interna arbetsprocessen i 
Trisam, där handläggaren ansvarar för att verkställa samt följa upp de åtgärder som inom 
Trisam bestämts åligga Ekonomienheten. Handläggaren återkopplar till Trisam-
representant vid avvikelse från planering, och vid behov görs återkoppling till övriga 
parter inom Trisam-teamet. Inom 8 veckor (om inget annat överenskommes) följer 
Trisam-representanten upp med handläggaren hur planeringen fortlöper. Som en del i 
den nya skriftliga rutinen har även ett frågeformulär tagits fram för kartläggningen där 
de sju frågorna om våld implementerats.  
 
Biträdande enhetschef träffar kontinuerligt Trisam-representanterna och ger stöd i deras 
arbete med Trisam, samt planerar för och utvecklar det interna arbetet på enheten.   
 
210204 anordnade Ekonomienheten/Sandvikens kommun teamsträff med Trisam-
representanterna från övriga kommuner i länet, där vi delade erfarenheter om arbetet 
med Trisam. Vidare informerade Ekonomienheten om projekt ”Från bidrag till egen 
försörjning”, och berättade om hur Trisam har implementerats i det arbetet. 
Avslutningsvis samtalade vi om hur kommunerna implementerat frågor om våld i Trisam. 
Ny träff är bokad till 210506, och anordnas av Bollnäs kommun.  
 
210303 träffades vi tillsammans med andra kommunernas Trisam-representanter och 
förberedde presentation inför Workshopen som vi sen deltog i 210323. 
 
210526 ska Trisam-representanter informera om Trisam för Vuxenenheten, Individ- och 
familjeomsorgen, som främst arbetar med missbruks- och beroendefrågor, i syfte att 
kunna identifiera fler individer som är i behov av samordnad rehabilitering i Trisam. 
 
Under perioden 210101-210331 har vi remitterat 40 ärenden till Trisam (Norra: 17, 
Södra: 15, Falck: 5, Hedesunda: 2, Storvik 1).  
 
En mer omfattande journalgranskning kommer att genomföras för att kartlägga hur 
många individer med försörjningsstöd som gått vidare till egen försörjning, samt hur 
könsfördelningen ser ut avseende de individer som lyfts i Trisam.  
 
 

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

Planering har gjorts att under våren 2021 marknadsföra Trisam för kommunens 
socialpsykiatri, men med anledning av Corona och hög personalfrånvaro hos 
socialpsykiatrin har detta skjutits fram. Planering är att det ska genomföras närmare 
sommaren. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Utifrån pandemin har fysiska möten ersatts med digitala möten. I övrigt har insatsen 
kunnat genomföras enligt planering för angiven period. 
 

 

 
 

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

När handläggaren indentifierat ett ärende som bör lyftas i Trisam informeras individen 
om vad Trisam är och vad Trisam-mötet syftar till. Individen får sedan läsa igenom 
informationen och underteckna samtycke till Trisam, och en gemensam kartläggning 
görs inför Trisam-mötet där individen är delaktig i utformningen av frågeställningen/-
arna. Således ska individen vara väl införstådd med vad Trisam-mötet syftar till, vad hen 
kan förvänta sig av Trisam-mötet samt känna delaktighet i sin egen 
rehabiliteringsprocess. Efter Trisam-mötet återkopplar individens handläggare vad som 
planerats inom Trisam-mötet, och ansvarar sedan för att detta genomförs och fullföljs. 
 
Vid enstaka tillfällen har individen själv deltagit i Trisam-mötet, efter att behov har 
framförts både från Trisam-mötets olika parter men även från individen själv. Inför 
mötet fanns behov av ytterligare förberedelse tillsammans med individen. Upplevelsen 
av mötet var positiv då den utgått från individens egen önskan och engagemang om att 
delta. Individen blev således mer involverad i sin egen process och kände ökat 
deltagande. 

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

Mål: Utveckla samarbetet mellan kommunen och övriga parter i Trisam. 
Svar: Görs kontinuerligt i Trisam-teamen på hälsocentralerna, samt i andra 
samverkansforum, såsom i Workshop som var 210323. Bedömning görs att målet 
kommer att uppnås.  
Mål: Att individen får rätt insats i rätt tid, av rätt aktör och till rätt kostnad. 
Svar: Genom att samverka i Trisam får individen flera proffessioners utlåtande om sin 
situation, och en samplanering kan göras så individen får rätt insats i rätt tid och av rätt 
aktör. På lång sikt bör det förkorta perioder av sjukskrivning, förkorta individens 
bidragsberoende etc. Kan vi genom samverkan i Trisam korta individens 
rehabiliteringstid och snabbare få personen i egen försörjning blir det mer 
kostnadseffektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  
Mål: Att individen på lång sikt fortare når en egen försörjning och kan leva ett 
självständigt liv utan att uppbära försörjningsstöd. Målgruppen som har 
försörjningsstöd, ett år efter kunsultation har minskat och gått vidare till studier eller 
arbete. 
Svar: Den journalgranskning som hittills gjorts avser individer som lyftes oktober och 
november 2019. Det var då tre av 13 individer som gått mot egen försörjning. 
Journalgranskningen för oktober samt november 2020 är pågående. Tre av 13 individer 
kan tyckas som en låg siffra. Det är dock en svår målgrupp, många gånger med en 
komplex hälsa och situation. Då målgruppen som har försörjningsstöd ändå har minskat 
bedöms ett delmål ha uppfyllts. Det ska även beaktas att flera individer som lyfts i 
Trisam, som fortfarade har försörjningssstöd, ändå har gjort en stegförflyttning närmare 
egen försörjning än innan de lyftes i Trisam, vilket långsiktigt bör ge bättre utfall. Det vi 

http://www.finsamgavleborg.se/
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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. 

En framgångsfaktor är de träffas som genomförts med Trisam-representanterna från 
övriga kommuner i länet, där vi delar erfarenheter om arbetet med Trisam. 
 
 

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

      

 

3. Uppgiftslämnare 
 

Datum Namn – uppdragstagare 

2021-04-14 Maria Hagström 

 

på Ekonomienheten ser är att det är svårt med nästa steg att komma vidare när det 
kommer till att få Arbetsförmedlingen att erbjuda tidiga insatser, vilket påverkar 
utfallet. Förståelse finns dock för att deras föränderliga organisation är en orsak till 
detta, men det behövs mer insatser att arbeta vidare med, exempelvis 
arbetsträningsplatser. Kommunens   arbetslivsförvaltning har i samarbete med 
Ekonomienheten, och med övriga närmast berörda verksamhetsansvariga, påbörjat 
projeketet "Från bidrag till egen försörjning” med mål att bidra till att fler individer med 
försörjningsstöd varaktigt går till egen försörjning i form av arbete eller studier.  När en 
individ blir inskriven i projektet görs inledningsvis en karriärsplan/kartläggning som 
ska tydliggöra om individen ska arbetas mot studier eller andra resurser/aktiviter som 
är bundna till projektet. Således kommer kommunen själv kunna erbjuda vissa insatser 
till individer som lyfts i Trisam och som är redo för detta steg. Inom individ- och 
familjeomsorgen finns även två verksamheter som utgör betydelsefulla resurser för 
arbetet med nästa steg i Trisam; Vågbrytaren och Kärnhuset. Verksamheterna vänder 
sig till individer som är aktuella på Ekonomienheten eller Vuxenenheten. 
Verksamheterna hör organisatoriskt till Ekonomienheten. En sammanslagning av dessa 
verksamheter har genomförts med syfte att effektivisera verksamheterna och öka 
kvaliten på insatsen, och rutinen för samverkan mellan Vågbrytaren, Kärnhuset och 
handläggarna har blivit mer tydlig. Verksamheterna vänder sig till individer med 
missbruksproblematik, psykisk ohälsa och/eller som varit arbetslösa en längre tid och 
som ett första steg har behov av stöd och arbetsträning innan ordinarie 
arbetsmarknadsinsatser är aktuella. Inom verksamhetens regi kan 
arbetsförmågeutredningar genomföras. Stöd kan även ges i kontakten med sjukvården 
om individen är i behov av det. Handläggaren beviljar denna insats och skriver då ett 
individuellt anpassat uppdrag till verksamheten. Individer som lyfts i Trisam är 
prioriterad grupp till denna verksamhet. Samantaget görs bedömingen att bristen på 
arbetsträningsplatser och andra stödjande insatser via kommuen,  Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan gör att individens rehabilitering fördröjs, och således fördröjs 
möjigheten att komma ut i egen försörjning. 

http://www.finsamgavleborg.se/

