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Trisam styrgrupp Ockelbo 

Datum:  2021-09-10 

Tidpunkt:  8:30-9:30 

Plats:  Skype 

                      
 

Närvarande:  

Sofia Lindstrand, Bitr enhetschef IFO  

Helene Tyrén, Processledare SFG  

Per Lundgren, Verksamhetsutvecklare 

SFG  

Christer Stockhaus, tf enhetschef 

Försäkringskassan  

Anna Magnusson Kroon, Sektionschef 

Arbetsförmedlingen  

Anders Roth, enhetschef AME 

Förhinder:  

Christina Ceder, Vårdenhetschef  

 

 

 

 

 

Välkommen 
Helene hälsade välkommen och dagordningen godkändes.  

 

Föregående minnesanteckningar 
- Mål individers upplevelse av Trisam – gemensamt lika arbete. 

Helene gav en återkoppling, styrgruppernas ställningstagande att genomföra 

mätning av målet via NNS indikatorenkät för deltagare gemensamt, 

genomförande via intervjuform där den remitterande aktören tar kontakt 

med individen vars ärende konsulterats under maj och juni 2021. 

Information kommer gå ut till insatsledare för genomförandeunder 

november och december hos respektive part. Samordningsförbundet 

ansvarar för sammanställning och återförs i ett första skede i styrgrupperna 

kvartal 1 2022. 

 

 
Data Trisam - första halvåret 2021 

Helene presenterade data från rapporteringsverktyget för januari-juni 2021 

och vi reflekterade tillsammans. Andelen män respektive kvinnor som är 

inskriva på soc är ungefär 50%/50% i Ockelbo. 

 

 
 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Journalgranskning  
Helene presenterade journalgranskningen som Trisam teamen genomfört, 

huvudsaklig försörjning vid konsultation i Trisam och huvudsaklig 

försörjning 6 månader efter konsultation i Trisam. Vi reflekterade 

tillsammans, män har större försörjningshinder och svårt att ta sig vidare. 

 

Anna informerade att Arbetsförmedlingen arbetar utifrån ett jämställt 

deltagande i insatser, Af följer och tittar närmare på detta då fokus kommer 

att vara jämlika förutsättningar. Har och är i viss del fortfarande fler män 

som får insats stöd och matchning i högre grad och kvinnor 

rehabiliteringsinsatser. När det gäller arbetsmarknads utbildningar så är 

fördelningen lika. 

 
Indikatorer 

- Trisam Team 

- Styrgrupp Trisam 
Helene presenterade sammanställningen och vi reflekterade tillsammans, 

frågorna är svåra att förstå. Bra att Trisam teamen svarat högre, arbetet sker 

i verksamheterna.  

 

Kvartalsrapport 
- Vad är ni extra stolta över? 
- Påminnelse om avslutskonferens 10 december 

 
Inget att tillägga. 

 
Påminnelse, seminarium våld den 1 oktober 
 
Rapporteringsverktyget 
Ingen rapportering har kommit in som avser styrgrupp Ockelbo. 

 

Nästa styrgrupp 
8 december kl 13-14, sammanslaget med Hofors för att utbyta erfarenheter. 

 

Ett hållbart arbetsliv 
Svårt att få in deltagare, endast tre deltagare som aktualiserats senaste 6 

månaderna. Kommunen har uttömd potentiella deltagare och vill att de 

andra parterna remitterar potentiella deltagare i Trisam för konsultation. 
 
Övriga frågor 
Inga planerade tillfällen för att ställa in Trisam team finns. 

 
 

http://www.finsamgavleborg.se/


 

 Minnesanteckning Trisam  
 

 2021-12-07 

 

Helene Tyrén, processledare 

 

Samordningsförbund Gävleborg. C/O Dospace Gävle 

Norra Kungsgatan 1, 803 20 Gävle 

Telefon: 072-724 68 56 | Org.nr. 2220003137 

www.finsamgavleborg.se    

Helene Tyrén 

Processledare Trisam 

 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

