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Slutrapport  
Insats för samverkansmedel  
 

Denna mall ska användas vid slutrapportering av 

insatser finansierade av Samordningsförbund 

Gävleborg.   

 

 

    Diarienummer                         Signatur 
    SFG 21-6.54                               AKH  
 
    Ankomstdatum                 
    2022-01-24                             
             

 

 

 
 

1. Allmänna uppgifter 
 

Insatsens namn 

Trisam 2,0 

Insatstid – åååå-mm-dd    

2020-02-21 – 2021-12-31 
 

Beviljade medel för insatsen 

195999 kr 
 

Utnyttjade medel 

170345 kr 
 

 

 

2. Ansvarig för genomförande av insatsen 

 
Organisations namn Arbetsställets namn 

Ockelbo kommun IFO 

Namn - kontaktperson för insatsägare  Mobiltelefonnummer 

Nedzad Lujinovic 070-514 07 57 

E-postadress   

Nedzad.lujinovic@ockelbo.se 

Postnummer  Postadress 

816 80 Ockelbo 
 
 

 

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

Rapportens syfte är att förmedla information till styrelsen för uppföljning och lärande. 
 
 
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 
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3. Samverkansparter  
 

Organisation 

Ockelbo hälsocentral 

Organisation 

Arbetsförmedlingen 

Organisation 

Försäkringskassan 

Organisation 

      

 
 
4. Insatsbeskrivning 
 

4.1 Syfte och bakgrund till insatsen: 

Fortsatt utveckla samverkan mellan deltagande aktörer, arbetssätt och metoder, för att på så sätt 
öka delaktigheten för individer i sin egen rehabiliteringsprocess med målet att närma sig arbete 
och egen försörjning.  

 

4.2 Målgrupp för insatsen: Vilka grupper/individer har omfattats av insatsen.   

Personer som har haft kontakt med alla eller delar av övriga samverkanspartner. 

 
 
 

5. Resultat och utfall av insats  
 

5.1 Måluppfyllelse: Ange mål och resultat. 

Målet är att individen genom parternas gemensamma kartläggning får effektiv, snabb och adekvat 
insats. För IFO Ockelbos del ser vi att några individer gått vidare till annan försörjning. Fler 
personer har fått tillgång till rätt insatser via t.ex. Af och inom vården. 
 

5.2 Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning: Beskriv vilka metoder/arbetssätt och vilka aktiviteter som har 
genomförts. Har de metoder/aktiviteter ni angett i ansökan använts/utförts på det sätt som var tänkt? 

Utöver det ordinarie arbetet i Trisamteamet har de anställda inom IFO Ockelbo spridit kunskap 
om Trisam i sin egen verksamhet och i andra delar av socialnämnden och AME. Deltagande i 
erfarenhetsutbyte mellan olika kommuner och andra uppföljningar av Trisam. I det stora hela har 
planeringen från ansökan följts. 
 

5.3 Avvikelser från planering (tidsplan, aktiviteter numerära mål, m.m.):  
Har insatsen kunnat genomföras enligt planering? Om inte, vilka åtgärder har vidtagits? Om målet ej nåtts, vad är 
orsaken till detta? 

Covid-pandemin har gjort att arbetssättet till viss del förändrats och sköts nu delvis digitalt. Vissa 
perioder har det saknats rehabkoordinator och då har något möte fått ställas in och sedan har 
andra deltagare fått ta över samordningsrollen tillfälligt.  
 
 

5.4 Beskriv uppföljning och utvärdering av målen: 
Hur har ni arbetat med uppföljning och utvärdering, samt med vilka har detta kommunicerats? 

Vi har gjort uppföljningar genom journalgranskningar och kommunicerat i arbetsgruppen. 
 

• Vi ser att tiden mellan första kontakt med Socialtjänsten till det att en bra 
planering med andra aktörer har startats upp, har minskat med flera månader. Ett 

http://www.finsamgavleborg.se/
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bra stöd har kunnat erbjudas den enskilde inom 1-2 månader, till skillnad från ett 
halvår till ett år innan Trisam. 

• Personer har kunnat starta upp rehabilitering snabbare, istället för att ha lång 
sysslolös väntetid. Endast ett fåtal har tyvärr kommit så långt som att helt kunna 
leva på en annan ersättning än försörjningsstöd. 

• Eftersom den enskilde har varit med och tagit fram frågeställningen inför mötet 
och även får ta del av ett samlat dokument från mötet direkt efter avslutat Trisam-
möte, uppger flera av de sökande att de känner delaktighet i sin rehabilitering. 

 

 
 
6. Analys 
 

6.1 Beskriv tillvaratagna erfarenheter och lärdomar från insatsen: 

Lärdom att samverkan är a och o för den enskildes väg mot egen försörjning. 

 
6.2 Beskriv i vilken form insatsen har blivit eller kommer bli implementerad: 

Trisam är ett välkänt och inarbetat arbetssätt inom IFO i Ockelbo. Alla handläggare inom 
försörjningsstöd och även andra handläggare har kännedom om insatsen och hur den kan 
användas.  Även andra enheter inom socialförvaltningen finns representerade inom Trisam och 
även AME och arbetssättet inom Trisam fungerar bra i våra verksamheter.  
 

6.3 Brukarmedverkan: Beskriv hur deltagare involverats och gjorts delaktiga i insatsen, samt vilka lärdomar och 
erfarenheter de bidragit med. 

Deltagare har medverkat till frågeställning samt fått grundlig information om vad Trisam-teamet 
gjort för bedömning. De allra flesta deltagare har varit tacksamma för den hjälp de har fått från 
Trisam. 
 

6.4 Beskriv framgångsfaktorer/positiva effekter: 

Fler personer i egen försörjning. Bättre mående för personerna. God samverkan mellan parterna i 
Trisam leder till bättre samverkan även utanför Trisamsammanhanget.  
 

6.5 Beskriv identifierade systemfel som påverkat insatsens resultat:   

Lagstiftning kring samtycken som gör samverkan svårare än den skulle behöva vara.  

 
 
7. Ekonomiuppföljning utnyttjade medel 

 
7.1 Beviljade medel är helt utnyttjade 
  

7.1.1 Var den budget ni lagt bra avvägd i förhållande till verksamheten? Beskriv om ni skulle gjort något 
annorlunda i efterhand och vilken betydelse det skulle haft för insatsen. 

Budgeten har fungerat utifrån givna förutsättningar.  

 
7.2 Beviljade medel är inte helt utnyttjade 

 
7.2.1 Varför utnyttjades inte beviljade insatsmedel? Berätta om de faktorer som påverkat utfallet. 

Ockelbo kommun kom in lite sent och missade därför den första rekvireringen. 

 

 

http://www.finsamgavleborg.se/


                                                           

 På www.finsamgavleborg.se kan du läsa mer om hur du ansöker.                                          Sida 4(4) 
 

 

 

8. Uppgiftslämnare 
 

Datum Namn 

2022-01-14 Sofia Lindstrand 
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