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Kvartalsrapport  
Insats för samverkansmedel  
 

Stöd för kvartalsrapport finner du på  

förbundets hemsida på följande länk här.  

    Diarienummer                         Signatur 
    SFG 21-6.39                              AKH  
 
    Registreringsdatum                 
    2021-08-17                             
             

 

 
 
 

1. Allmänna uppgifter 
 
 

Insatsens namn 

Trisam 2.0    

Huvudman för insatsen 

Hofors kommun 
 

Kvartalsrapporten gäller för perioden    

210401 - 210630 
 

 
 
 

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 sex tillfällen under perioden. 
Vi har haft förmöte vid fyra tillfällen under perioden. 
Vi har deltagit i informationsträffar gällande Trisam. 

 
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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Presentation av Trisam har skett dels på beredningsträffar samt vid olika 
videokonferenser med kollegor. 
Vi har även deltagit som kommunrepresentanter vid Trisam-möten på hälsocentraler i 
andra delar av länet. 
Vi har identifierat ärenden, formulerat frågeställningar, satt oss in i ärendena innan 
mötet, dokumenterat efter mötet, informerat berörda handläggare och deltagare samt  
diskuterat fortsatt planering. 
Vi har samverkat med AMI gällande projektet "ett hållbart arbetsliv" samt projektet 
"grön rehab" som har fallit väldigt väl ut. 
Vi har deltagit i informationsträffar gällande Trisam. 
  
 

 

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

Inga kända avvikelser 

 

 

 
 

 
 

 

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. 

Samarbetet i den lokala arbetsgruppen är  positivt, både med Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och vården. Det är mycket tid som sparas i och med det samarbetet 
samt en fördjupad insikt i olika möjligheter för våra brukare. 
Det som är mindre bra är  olika sekretessbestämmelser som fördröjer hantering av olika 
ärenden. 
 

 

 

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

De insatser som upplevs mest positiva är grön rehab samt hållbart arbetsliv som har gett   
målgruppen en positivare syn på sig själva och nya möjligheter.  

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

Vad det gäller individernas förmåga att komma närmare förvärvsarbete/egen 
försörjning har det målet till viss del uppnåtts, dock skulle det kanske behöva göras en 
sammanställning på hur detta har sett ut vid årets slut. 
Samarbetet med myndigheterna har fungerat mycket bra så  det målet får anses som 
uppnått. 
Förslag till fortsatt utveckling av Trisam är att planera in en "workshop" för att öka 
dialogen och presentera projektet för berörda parter inom kommunen. Ett förslag till  
diskussionspunkt är hur återkopplingen gällande Trisam  ska ske, direkt från 
representanterna eller från ordinarie handläggare till kund.  

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) 

      

 

 

 

3. Underskrift  
 

Datum Namn 
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