
 
 
                         

Styrelsemöte 23 november  
- Dialog med Tillitsbyrån Grums  
Annika Lomarker, kommunchef och Sara 
Emsevik, processledare, besökte styrelsen i en 
dialog om fortsatt arbete. 
- Handlingsplan Stegen Karlstad 
Jessica Granbom, avdelningschef och Malin 
Rådman, enhetschef föredrog punkter från tänkt 
handlingsplan vilken styrelsen tillstyrkte. 
- Arbetsgrupp intern kontrollplan 2022 
Margareta Ivarsson, Eric Hesselius och Anders 
Leander ingår tillsammans med förbundschefen. 
Margareta är ordförande i gruppen. 
- Verksamhetsplan och budget 2022 
Styrelsen tillstyrkte verksamhetsplan 2022 med 
tillhörande budget. Parterna tilldelning uppgår till 
126 tkr mindre 2022 än 2021. Merparten mål för 
2022 överensstämmer med satta mål 2021. 
 
Arbetsgivarkoordinator/utvecklingsstrateg  
Ulrica Matthed Bergström kommer i januari att 
börja arbeta inom Region Värmland som 
utvecklingsstrateg inom område kompetens-
försörjning. Det kommer bli väldigt tomt efter 
Ulrica som bidragit till mycket av Samspelets 
utveckling, speciellt gällande arbetsgivarfrågor. 
I dagsläget pågår en översyn kring kommande 
behov av kanslifunktionen innan rekrytering. 
Funktionen tas över av förbundschefen till viss del 
Stort TACK Ulrica för allt du bidragit med och 
till för Samspelets utveckling.  
 
 
- BIP (progressionsmätning mot arbete) 
Den 7 december deltog ett 30-tal personer, inom 
kommunal verksamhet i Karlstad, Kristinehamn, 
Hammarö och Grums, i utbildningen av 
förhållningssättet inom BIP, och kartläggnings-
intrumentet. Basen är NNS-konceptet. 
Nu fortsätter arbetet med hur kommunerna tänker 
gällande implementering av förvärvad kunskap 
och vem som ansvarar för genomförande och 
uppföljning. 
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Nyhetsbrevet har fokus på vad som sker i våra finansierade 
insatser samt på planering inom olika områden inför 2022.  
 
Info och Planering strukturellt 
Nytt kunskapsstöd inom Finsam 
Nu är det nya kunskapsstödet för samordningsförbund 
presenterat på  https://www.finsam.se/rad-och-
stod/stodmaterial. Här finns mycket viktigt att läsa. 

Arbetsintegrerat socialt företagande (ASF) 
Under januari har vi fokus på ASF för ökad kunskap 
med praktisk handledning. 
Den 24 januari presenterar, och visar,  IFA, Karlstads 
kommun, hur de arbetar med sociala förtag. 
Den 27 januari får vi möjlighet att åka till Finsam 
Karlskoga/Degerfors för än mer kunskap. AME idag 
arbetar nästan enbart med sociala företag i samarbete 
med Möckeln-föreningarna.  
Vill du veta mer, eller hänga på? Hör av dig! 

Fortsatt arbete med BIP-konceptet 
Utifrån utbildningsdagen den 7 december pågår 
uppföljning för utformande av handlingsplan med 
implementering. Att gå utbildningen är en del och 
fortsatt arbete är än viktigare för att få till hållbarhet. 
Under våren 2022 kommer Värmland ha tre certifierade 
utbildare. De ska besöka Vaektshuset Köpenhamn i 
februari. Om intresse finns för BIP-konceptet – hör av 
dig till din förbundschef. 
 
Avslut av Samspelets stöd till TRIS Hammarö och Grums 
Nu finns TRIS implementerat på Hammarö och i Grums. 
Arbetet kommer fortsätta i liknande koncept där IFO i 
kommunen fortsatt kommer vara den sammanhållande 
funktionen. 
Även om Samspelet inte längre finansierar finns info 
fortsatt på Samspelets hemsida. 
www.samspelet.se/insatser/tris-hammaro-grums/ 
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Stegen Kristinehamn, Camilla Holmberg 
Samverkan med parterna står alltid i fokus för Stegens 
arbete kring deltagarna. Vi har också fortsatt jobba för att 
upprätthålla strukturen kring samverkan mellan parterna 
med SAMSIP och SAMSIP-ombud. 
Under våren återupptog vi Samspelet på arbetsplatsen igen, 
efter ett års uppehåll. Ytterligare en grupp startade i höst. 
Under året slutförde den sist anställde i Stegen JGL-
utbildningen som nu alla har gått. Hela arbetsgruppen har 
också under året gått en tre-dagarsutbildning i ACT.  
Tjänstedesignarbetet har drivits under året på olika sätt. 
Metoden har använts i strukturprojektet kring nollplacerade 
där två av Stegens medarbetare har varit direkt inblandade. 
Projektledaren har också deltagit i ett nätverk i FINSAM 
Värmland/Dalsland samt ett nationellt nätverk. Nätverket i 
FINSAM Värmland/Dalsland har under hösten genomfört 
digitala workshops med alla förbunden som handlade om 
tjänstedesign och projekt Insikt. 
Årets lokala kompetensutvecklingsträff för handläggare, 
behandlare och chefer hölls digitalt och handlade om Våld i 
nära relationer med gästföreläsare Anita Kruse.  
Under året har också ett nätverk bildats med alla 
projektledare i coachande insatser i FINSAM 
Värmland/Dalsland med syfte att utbyta erfarenheter. 
Implementeringen av BIP som förhållningssätt och metod 
att mäta progression mot arbete/studier startades under 
våren. Stegen tillsammans med socialsekreterare från 
ekonomiskt bistånd och arbetskonsulenter från AME har 
påbörjat mäta progression hos deltagarna och vi har också 
haft workshop om hur vi ser på våra deltagare, har vi tilltro 
till att de kommer komma ut i jobb? Hur pratar vi om våra 
deltagare? Vi har också tagit till oss att ha samma 
samordnare hela tiden i Stegen samt att undvika glapp 
mellan aktiviteter. 
Inriktning/utveckling under 2022 
Att upprätthålla det vi redan arbetar med, men också 
vidareutveckla sådant vi påbörjade under 2021. Exempelvis 
på det är att fortsätta arbetet utifrån forskningsstudien och 
progressionsmätningen i BIP.  
Ett viktigt arbete som kommer upprätthållas är SAMSIP och 
SAMSIP-ombuden, som är nödvändiga verktyg för att 
underlätta samverkan mellan parterna.   
Även om en slutrapport nu skrivs av Jämy om piloten i Våld i 
nära relationer fortsätta via rutinmässiga frågor i samband 
med kartläggningen med deltagarna. 
Nytt sätt för Stegen Kristinehamn för att öka 
användarinvolveringen är att starta deltagarråd, första 
mötet är planerat till den 1 februari.  
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Stegen Karlstad, Camilla Nykvist 
Stegen Karlstad har under 2021 upplevt en 
annorlunda tid, precis som alla andra och det har 
givetvis även påverkat verksamheten på olika sätt.  
Vi har försökt att möta upp förändringar med att 
anpassa verksamheten utifrån det behov som 
funnits. Vi har tex fått fortsätta varit väldigt flexibla 
vad gäller lösningar för våra deltagare och har därför 
fortsatt att ställa om gruppaktiviteter till 
digitala gruppaktiviteter. 
 Vi har även fortsatt med arbetsprövningar i 
smågrupper ihop med Stegens personal. För 
verksamhetens utveckling och för 
användarinvolvering har vi upprättat ett deltagarråd 
under våren. Rådets deltagare har b.la. fått tagit del 
av våra utvärderingar på aktiviteter och i övrigt 
jobbat med utveckling och feedback 
på Stegens verksamhet. Under 2022 fortsätter 
deltagarrådet sitt arbete och nya medlemmar 
kommer att tas in.  
En positiv förändring vad gäller en mer jämställd 
verksamhet har skett då vi ser en markant ökning av 
män under 2021 vilket vi upplever som väldigt 
positivt.  
Under 2022 ska vi fortsätta vårt arbete mot att 
försöka uppnå alla mål som är satta för Stegen, vårt 
fokus kommer därför att ligga på att: 

• Arbetsgruppen aktivt ska jobba mot de 
gällande målen för 2022.  

• Med stöd av deltagarna undersöka vad de 
behöver och/eller saknar för att närma sig 
arbetsmarknaden. 

• Se över hur Stegen kan integreras mer i IFA. 
• Introducera “arbetsspåret” i ett tidigare 

skede parallellt med “hälsospåret” som en 
del i arbetet med att införa BIP i Stegen. 

• Ha en fortsatt dialog med parterna kring 
deras ansvar, förväntningar och engagemang 
före, under och efter persons deltagande.  

 
På Stegen i Karlstad är vi nöjda med en stor del av vår 
samverkan med våra parter men för att fortsätta 
lyckas med samverkan och framförallt för att lyckas 
finnas där för den enskilde individen, så kan vi aldrig 
luta oss tillbaka. Därför är det ett ständigt pågående 
arbete men där vi ändock kan vara nöjda med de 
positiva framsteg som hela tiden sker inom 
samverkan. 
 
 
 



 
 
                         

Samverkansstruktur Nollplacerade,  
Camilla Holmberg och Meta Fredriksson-Monfelt 
Under hösten har arbetet fortsatt med att skapa samsyn i 
samverkan kring personer som inte uppbär sjukpenning 
från Försäkringskassan, s.k. ”Noll-placerade”. 
Arbetet drivs vidare, med grund i metodiken tjänstedesign, 
tillsammans med arbetsgruppen vilken utökats med 
representanter från Öppenvård psykiatri, vårdcentraler 
och rehab.koordinering, vilket är en stor fördel. 
Arbetsgruppen har hela tiden ”tagit hem arbetet” till sin 
part och jobbat aktivt mellan höstens tre möten. 
Under våren planeras arbetet att avslutas men vi kan 
redan nu skvallra om att huvudpunkterna är: Kompetens, 
Information och Gemensamt samtycke för alla parter.  
Vissa delar blir mer genomförbara än andra vilka kommer 
kräva politiska beslut  om att göra lagändringar. 
 
Bland höjdpunkter under 2021 finns bland annat: 
o Arbetet i finansierade insatser har, genom flexibilitet 

och kreativitet, kunnat genomföras trots pandemi. 
o Allt arbete bygger på satta mål med uppföljning och 

utvärdering och inte godtycklighet. 
o Uppdrag och roller för styrgrupper och projektägare är 

mer tydligt. Styrgruppsutbildningar har bidragit. 
o Samspelet som plattform för samverkan blir mer 

frekvent använd i olika uppdrag.   
o Ny avvikelsehantering tillsammans med påvisande av 

Guldkorn i samverkan. 
o Fortsatt arbete och fokus på Våld i nära relationer där 

procenten deltagare som upplevt våld är hög 
Den digitala konferensen i mars där 400 deltog. 

o Uppstart av arbetet med BIP-konceptet – förhållnings-
sättet tillsammans med mätverktyget samt att vi 
kommer få tre certifierade utbildare i Värmland. 
Nu har totalt drygt 40 personer inom våra kommuner 
gått utbildningen och vi har egna utbildare 

o Att vi under hösten har kunnat genomföra fysiska 
träffar för fortsatt utveckling.  
Mötet och workshop med styrelse och 
beredningsgrupp 15 oktober gav mycken insikt utifrån 
projektledare-/ägares redovisning. En grund för fortsatt 
utveckling. 
Konferensen 9 nov med fokus på utrikesfödda där 
andra Samordningsförbund bidrog till mer insikt. 
Workshopen gav många intressanta input till fortsatt 
arbete 
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Tillitsbyrån Grums, Sara Emsevik 
2021 är snart tillända och åter har gått så fort!  
Inom Tillitsbyrån så har vi under året haft fokus på att 
inhämta information från målgruppen ung och unga 
vuxna i åldern 15–29 år. Vi har genomfört workshops 
med nästa 60 unga och tillitsagenterna som ingår i 
arbetsgruppen har genomfört intervjuer.   
Nästa steg är att i mitten på januari ha en workshop 
med arbetsgruppen och projektgruppen för att fokusera 
och ta fram idéer på vad vi ska jobba vidare med. Vi har 
redan nu fått flertalet insikter som bland annat gäller 
intern samverkan som vi jobbar vidare med.  
Ett samarbete med Campare och Digital well arena har 
under 2021 på börjats och vi ser fram emot att fortsätta 
det arbetet under 2022. Där ingår förutom Tillitsbyrån 
även Vårdcentralen Capio och första linjen.   
En god jul och ett gott nytt år önskar vi er alla, ta hand 
om varandra och vi ser med spänning fram emot året 
2022.  

LärVuxLärling, Ingabritt Watz 
Lärlingsutbildning- serviceassistent på Komvux som 
särskild utbildning 
Vi har under 2021 startat i gång lärlingsutbildningen på 
Komvux som särskild utbildning. Idag har vi 12 lärlingar i 
två grupper med fem olika inriktningar inom handel, 
hotell, restaurang, vård- och barnomsorg. På den här 
utbildningen sker stora delar av utbildningen på en 
arbetsplats tillsammans med en handledare och en dag/ 
vecka så är det teori på skolan. 
Under vårt första år så har vi besökt fyra olika 
lärlingsutbildningar runt om i landet. Dessa besök har 
varit ett bra verktyg i vår uppbyggnadsfas och 
utvecklingsarbete. Vi ser även positivt på att Skolverkets 
lärlingsnätverk har kommit i gång där möjlighet funnits 
att diskutera allt från exempelvis kursplaner, 
studieplanering, handledning och utmaningar med 
yrkestitlar och lärlingsplatser. Detta lärlingsnätverk har 
även bidraget till en bra och värdefull del i vårt arbete 
med utveckling och kvalitetssäkring av 
lärlingsutbildningen. 
Under 2022 ser vi fram emot att påbörja arbetet med 
övergången mot arbetsmarknad då den första gruppen 
avslutar sin utbildning i september 2022. 
Vi ser även fram emot ett spännande 2022 med start av 
vår tredje lärlingsgrupp som är beräknad att starta i 
slutet av augusti 2022. 
 
 
 



 
 
                         

 

 

 
 

 

Här kommer en liten julhälsning från merparten av ”Samspels-medarbetarna: 

 

God Jul  
och  

Gott Nytt År  
från oss alla till Er alla!                             

 
 

Samspelet / 

Meta Fredriksson-Monfelt 
Förbundschef 
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