
 
 
                         Styrelsemöte 15 september  

- Projektägare Martin Karlsson, Tillitsbyrån Grums  
Som en del i Styrelsen internkontroll deltar 
projektägare och föredrar om sin insats.  
Tillitsbyrån arbetar efter metodiken tjänstedesign 
för ökad hälsa hos kommunens medborgare. 
- Höjning av medlemsavgift till NNS 
  Styrelsen tillstyrker inte att avgiften i nuläget 
höjs från 2 till 3 promille. Fler underlag behövs 
inför ställningstagandet om en höjning. 
- Samspelets styrdokument reviderade 
Alla Samspelets styrdokument har reviderats och 
beslutades enligt förslagen. Intern kontrollplan 
2022 innebär fortsatt arbete med ”Uppdrag, roller, 
ansvar och mandat” med tilläggen Delegations-
ordning och attest samt Arbetsmiljö och lokaler. 
- Ordförande och vice ordförande 2022 
Pernilla Mattsson valdes till ordförande år 2022 
och Kenth Carlsson till vice ordförande. 
Sammanträdesordningen fastställdes för 2022. 
- Möten fysiskt eller digitalt?  
Kommande möten ska vara fysiska med möjlighet 
till digital länk vid särskilda behov. 
 
Ny förbundschef  
Mary Lind Dalevi, nu chef i Kristinehamns 
kommun, kommer börja den 14 februari. 
Välkommen Mary! 
 
 
- BIP (bekraeftelseinstrument 
progressionsmätning) 
Den 11 oktober hade vi en kickoff med 93 
deltagande. WOW vilket intresse!  
Kristinehamn, som startade arbetet tidigt i våras, 
kommer ha en workshop, under Ulrica Mattheds 
ledning den 28 oktober med teamat; Vikten av vad 
vi tror är möjligt. 

Den 7 december kommer ett 30-tal personer, inom 
kommunal verksamhet i Karlstad, Hammarö och 
Grums, att utbildas i BIP utifrån NNS-konceptet. 
Emma Kjesbo finns med i utbildningskonceptet. 
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Samspelet = 
parternas gemensamma plattform för samverkan  
Tillsammans fortsätter vi det aldrig sinande arbetet att 
både bibehålla och öka samverkan mellan oss genom 
Samspelet. Målet är ökad välfärd för medborgaren med 
fler som närmar sig målet arbete och studier. 
Ett exempel är att Styrelsen den 15 oktober bjudit in 
Beredningsgruppen och projektägare för Stegarna 
tillsammans med dess projekt-/processledare. 
Utifrån gedigna föredragning om finansierade insatser 
och parternas arbete i ”Samverkan på riktigt” avslutades 
förmiddagen med en workshop inför verksamhetsplan 
2022. Många önskade att vi haft en heldag. 

 
- Kompetensutveckling Elite Karlstad den 9 nov.  
En heldag med fokus på utlandsfödda. Föredragningar 
från tre samordningsförbundsprojekt, forsknings-
institutet i Danmark (BIP), erfarenheter från Värmland 
samt en workshop om hur vi ska tänka inför 2022. 
Du hittar program och anmälningsformulär på 
www.samspelet.se längst ner 
 
-Nya hemsidan www.samspelet.se KOLLA IN 
Här finns massa nyheter och kunskap för dig som chef, 
handläggare och medborgare! 
Viktig information som hjälper dig i vardagen finns på 
de interna sidorna. Hör av dig för lösenord! 
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