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Kvartalsrapport Trisam-timmar handläggartid 2022–2023 

 
     Diarienummer                         Signatur 

    SFG 22-5.16  
 
    Registreringsdatum                 
                                      
             

 

 
 

1. Allmänna uppgifter 
 

Insatsens namn 

Trisam 

Huvudman för insatsen 

Gävle kommun 
 

Kvartalsrapporten gäller för perioden    

2022-04-01 – 2022-06-30      
 

 
 

2. Rapport 
 

2.1 Hur har ni arbetet med Trisam under det senaste kvartalet? (t.ex. internt, externt, 
processen, kvalitet, information etc.) 

Under kvartal två har vi genomfört en informationsträff för nyanställda inom 
arbetsmarknad och stöd för att ge information om vad Trisam är samt hur vi 
representanter arbetar med det. En ny informationsträff planeras i höst när ytterligare 
nya medarbetare har börjat.  
 

 
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 
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2.2 Beskriv om ni har uppmärksammat några utmaningar/framgångsfaktorer? 

Vi ser det som en framgångsfaktor att flera delar av kommunen nu kommer att ingå i 
Trisam vilket kan öka samverkan samt möjliggöra att andra delar av kommunen kan 
bidra med sin kunskap och kompetens till Trisam-teamen. Arbetet med detta kan bidra 
till att synliggöra fler individer som är i behov av Trisam, samt öka samverkan mellan 
kommunens verksamhetsområden och övriga parter inom Trisam. 
 
Vi ser att fasta Trisam-representanter inom kommunen är en framgångsfaktor då det 
ökar förståelsen för Trisam samt syftet med denna typ av samverkan. Representanterna 
från kommunen arbetar regelbundet med att öka förståelsen för Trisam genom 
informationsträffar samt genom det vardagliga samtalet med övriga kollegor. 
 

 

 

Kommunens representanter samt ansvarig chef har fortsatt haft regelbundna interna 
träffar 1 ggr/månad för att följa upp arbetet med Trisam. Vidare har vi fortsatt haft en 
kort veckoavstämning i veckan för oss fyra representanter för att stämma av arbetet 
med Trisam. 
 
Gefle Läkargrupp Hälsocentral har startat upp inom Trisam vilket vi har informerat den 
interna organisationen om på arbetsmarknad och stöd. 
 
I maj har Trisams representanter från arbetsmarknad och stöd tillsammans med 
primärvården haft ett möte utifrån att hälsocentraler kommer att sluta skriva läkarintyg 
för en del försörjningsstödstagare, där man anser att läkarintyg inte är rätt insats. Under 
mötet upprättades en rutin och ett arbetsflöde för detta som ska användas när 
läkarintyg inte är aktuellt. 
 
Delar av vårt Trisam-team från arbetsmarknad och stöd har deltagit i arbetet med att 
titta på hur arbetssätt och rutiner kan se ut för att göra Trisam tillgängligt inom flera 
delar av kommunens olika verksamheter. Vidare har delar av vårt Trisam-team haft ett 
möte med utredningsenhet LSS och socialpsykiatri för att upprätta en arbetsrutin som 
enheten ska använda sig av när de aktualiserar ärenden till Trisam. Med samma syfte 
har delar av vårt Trisam-team från arbetsmarknad och stöd haft ett möte med 
enhetschef för Aktivitetshuset Nygatan 26 för att upprätta en arbetsrutin som enheten 
ska använda sig av inom Trisam. Aktualisering av nya ärenden från dessa två delar av 
kommunen kommer att gå via kommunens representanter på arbetsmarknad och stöd, 
som därefter tar det vidare till aktuell rehabiliteringskoordinator. Arbetet med att 
integrera fler delar av kommunens verksamhetsområden i Trisam kommer att fortsätta i 
höst för att färdigställa de arbetsrutiner som har tagits fram under kvartal två. 
 
En av kommunens representanter Mia Eklund Scherp har avslutat sin tjänst på 
arbetsmarknad och stöd och har from 10 juni ersatts av Heléna Rosander som är ny 
representant på kommunen.  
 

2.3 Övrigt  

      

http://www.finsamgavleborg.se/
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3. Uppgiftslämnare 
 

Datum Namn 

2022-07-06 Alice Westring, Arbetsmarknad och stöd 
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