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Styrelsemöte 3 september
- Projektägare Madeleine Bäckström LärVuxLärling

Som en del i Styrelsen internkontroll deltar
projektägare och föredrar om sin insats. Allt flyter som
planerat trots Corona-tider. En ny grupp startar redan
nu i höst istället för till våren, som planera, då
efterfrågan är stor. En person har redan avslutats till
arbete. Samverkan fungerar bra liksom styr- och
arbetsgrupp. Förfrågningar fås om spridning i landet.
Styrelsen tackar för en mycket givande dragning.
- Delårsredovisning första halvåret
Nuläge till Nyläge

Utvecklingen inom Samspelet utgår från det läge vi har idag
och vi ser fram emot hur verksamhetsplan 2022 ska utformas.
Vilket nytt läge behöver vi sikta mot?
Vad behöver vi gemensamt utveckla inom Samspelet?
Nuläge
-Nya hemsidan www.samspelet.se är nu lanserad. KOLLA

Tack alla som medverkat till den nya utformningen som vi
hoppas blir bra för alla användare, oavsett katergori.
Nu kommer alla kunna hålla sig än bättre uppdaterade
Här finns även möjligheter att tycka och ställa frågor samt
möjlighet att anmäla sig till olika evenemang.
- BIP (bekraeftelseinstrument progressionsmätning)

Ulrica Matthed och Emma Kjesbo, verksamhetsutvecklare
handhar utbildning och införandet av BIP inom Samspelet
tillsammans med kommunerna.
(mer info om BIP finns på sidan 2 Nyhetsbrevet i juni).
Vi kommer starta upp arbetet inom kort. Kickoff med
forskningsresultaten bakom arbetssättet sker den
11 oktober, kl. 13-16. Se inbjudan på www.samspelet.se
Nyläge
- Utlandsföddas möjligheter till arbete

- ett område
identifierat både av Samspelets styrelse och våra ägare.
Kartläggning med omvärldsspaning pågår om behoven inför
verksamhetsplan 2022.

- Kompetensutveckling fysiskt den 9 november.

Fokus är utlandsfödda. Föredragningar från tre
samordningsförbundsprojekt, BIP i annan tappning,
erfarenheter från Värmland, hur ser det ut hos oss samt en
workshop om tänkt nyläge.
Preliminärt program kommer i dagarna, www.samspelet.se.
- Samverkansstruktur nollplacerade
Arbetet fortsätter i arbetsgruppen med start 15 sept med
processtöd från Samspelet. Gruppen har förstärkas med
utökade resurser från Regionen.
Vi tackar Anna Widell för det gedigna arbete som utförts:
Rapporten finns att läsa på www.samspelet.se

Styrelsen fastställde delårsredovisningen för halvåret.
Tack till alla projektägare/projektledare för inlämnat
informativt material.

Nuläge i våra insatser ( se LärVuxLärling ovan)

Stegen Karlstad
Många SAMSIP-möten bokas för vägledning och för
ingång till Stegen. Arbetsträning i grupp fungerar bra.
Visst vänteläge innan start för deltagare i Stegen.
Personalen finns på plats i Orangeriet 3 dagar/vecka.
Stegen Kristinehamn
Många intresserade av Stegen så även här finns visst
vänteläge. Viss återgång till fysisk närvaro i Kvadraten
Tillitsbyrån
I början av sommaren genomfördes åtta workshops
som feriearbete. Totalt deltog 27 tjejer och 28 killar

16–17 år. Begreppet Tillit och dess betydelse för
hälsan diskuterades tillsammans med ”case” om
samhällets stödinsatser. Sammanställning pågår.
Digitala enkäter remittenter – insamling pågår

Hur kan vi bli bättre? Nu skattar remittenterna arbetet i
Stegarna via framtagna indikatorer. En möjlighet att
göra bättre för både deltagare, remittent och i Stegen.
TACK till Dig som tar Dig tid att besvarar frågorna!
Kommande utbildningar
- ACT 6-8 okt. digitalt. Fullbokat med reservlista
-Tjänstedesign Innovationsguiden i Egen regi
20-21 okt fysiskt på Innovation park. Några platser
finns kvar så skynda dig att anmäla.
Nationellt

- Samspelet svarar, genom NNS, på Regeringsremiss
om God och nära vård
- Nationellt nätverk Tjänstedesign den 21 sept
- Nationella rådets teamseminarium 24 sept
- Kontaktmannaskap NNS den 9 sept för ordföranden
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