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Kvartalsrapport Trisam-timmar handläggartid 2022–2023 

 
     Diarienummer                         Signatur 

    SFG 22-5.21                              AKH  
 
    Registreringsdatum                 
    2022-08-17                             
             

 

 
 

1. Allmänna uppgifter 
 

Insatsens namn 

Trisam timmar handläggare 2022-2023 

Huvudman för insatsen 

Hudiksvalls kommun, Arbetsliv och försörjning 
 

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.) 

Kommunen har gjort en uppföljning av ett tidigare lyft ärende. Därtill har också 
kommunen blivit involverad i några ärenden som andra parter i Trisam har lyft. Vi hade 
ett ärende vi planerat att lyfta men vårdens representant ställde in och det har därför 
ännu inte genomförts.  

 
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? 

För kommunen är det fortsatt en utmaning att hitta ärenden att lyfta i Trisam. En av 
orsakerna till det tror vi är att de ärenden som varit länge hos kommunen som är 
aktuella för Trisam redan har blivit lyft under det år vi har Trisam representant som 
arbetade heltid med uppdraget. En annan orsak är också som vi skrev i föregående 
rapport att Trisam representant inte längre har samma tid till förfogande att aktivt leta 
efter ärenden. Många av de ärenden som lyfts i Trisam av de övriga parterna berörs 
heller inte kommunen av.  
 

 

 

 

3. Uppgiftslämnare 
 

Datum Namn 

2022-07-11 Sofia Groth 

 

 
 

Internt efterfrågas ärenden att lyftas på coachträffar där också Trisam medarbetare 
kontinuerligt informerar om Trisam. Trisam medarbetare fortsätter också att jobba fram 
rutiner för hur vi kan använda Trisam samverkan i vårt arbete med 
arbetsförmågebedömningar.  
 

2.3 Övrigt  

Har inget övrigt att tillägga. 

http://www.finsamgavleborg.se/

