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Kvartalsrapport Trisam-timmar handläggartid 2022–2023 

 
     Diarienummer                         Signatur 

           
 
    Ankomstdatum                 
                                      
             

 

 
 

1. Allmänna uppgifter 
 

Insatsens namn 

TRISAM 2.0 

Samordningsförbundet Gävleborg 

Kvartalsrapporten gäller för perioden    

221001 - 221231 
 

 

 
 

2. Rapport 
 

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

Arbetslaget har under hösten fortsatt fördelat samtliga länets team på 3 medarbetare 
vilket har fungerat bra även om det finns en risk att det kan bli sårbart vid ledigheter och 
eventuell annan oplanerad frånvaro.  Medarbetarna har på sina övriga 60% som inte 
finansieras av Samordningsförbundet olika uppdrag som prioriteras av ordinarie 

 
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? 

     Signaler har framkommit om ett team i länet där det vid flera tillfället framkommit 
att en deltagande part har haft ett negativt förhållningssätt till samarbetet, individerna 
vi samarbetar kring och sina samarbetspartners. Frågan är lyft till samordnaren som 
planerat en dialog med den ansvariga chefen i verksamheten. Frågan följs för att se om 
någon förbättring sker.  
 
I de allra flesta team fungerar samarbetet mycket bra, särskilt där det har utvecklats en 
kollegial känsla och man har förhållningssättet att vi jobbar i team mot samma mål för 
individens bästa. Överenskommelserna mellan Af och kommunerna börjar ta form och 
kan vara ett sätt att enklare komma vidare för individer i flödet mellan parterna.  
 

 

 

3. Uppgiftslämnare 
 

Datum Namn 

221216 Anna Magnusson Kroon 

 

 
 

verksamhet, dessa uppdrag kan på kort varsel förändras men har kunnat balanserats bra 
under hösten. I veckovisa avstämningar i teamet tillsammans med ansvarig chef följer vi 
arbetet som samtliga upplever flyter på bra. 

2.3 Övrigt  
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