
 
 
                         Styrelsen den 25 febr (justerat protokoll på hemsidan) 

Camilla Nykvist och Viktoria Brunåker föredrog om nuläget 
gällande arbetet i samverkansstruktur Samspelet. 

Styrelsen beslutade att inte rekrytera arbetsgivarkoordinator  
då kommunerna nu har liknande kompetens på olika sätt. 
Samspelet integreras i det arbetet. 

Styrelsen beslutade den Årsredovisning för 2021 som kommer 
inges till våra fullmäktigen för beslut, av våra ägare, att bevilja 
styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.   

Rapport Utrikesfödda tillstyrktes efter kvalitetssäkring med 
revidering. Tack till Oskar Eriksson, IFA. 

 

 
 
BIP-konceptet 
Intresset kring BIP-konceptet är stort, speciellt inom 
kommunerna, vilka kan få stöd via sina förbund. 
Magnus Lindström Arvika/Eda och Meta Fredriksson-Monfelt 
föredrar om att BIP-konceptet innebär mycket mer än att ”bara 
är att göra en kartläggning”. En viktig början! 
Hör av er om ni vill ha information. 
31 mars har vi tre certifierade utbildare; Camilla Holmberg, 
Emma Kjesbo och Anders Boström. De kommer i sin tur 
utbilda i 4–5 andra förbund i Sverige. 

Nationell information 
Läs om indikatormätning inom Finsam-Sverige via 
http://nnsfinsam.se/media/215035/Nationell-indikatorrapport-
2021-21-feb-.pdf 

NNS-nyhetsbrev i februari 
http://nnsfinsam.se/media/214079/NNS-nytt-1_2022.pdf 

Nationella rådets nyhetsbrev där bla vår Joanna finns med 
utifrån inslaget i TV4-soffan. Nåt du inte bör missa! 
https://app2.editnews.com/page/read.ashx?issueid=502912     
Ett inslag som hyllas av många! 

Mitt sista nyhetsbrev för Samspelet 
Efter mina knappt 14 år som förbundschef, och mängder med 
nyhetsbrev, är det dags att hitta nya äventyr i lugnare takt.  
14 oerhört lärorika år med enorm utveckling inom 
samverkansområdet. 
TACK ALLA som funnits med mig i detta stimulerande jobb,  
ingen nämnd och ingen glömd. 
                                           Meta Fredriksson-Monfelt                                                     
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Reflektion över nuläge 
Vårens tidiga tecken strävar sig framåt i naturen. 
Corona-restriktionerna är hävda och vi kan vara på 
plats igen. Så härligt att få mötas! 
Ett stort stort orosmoln finns – kriget mot Ukraina. 
Pandemin var nog inte så farlig……kriget är värre. 
Trots allt får vi fortsatt jobba på i den vardag som 
hos oss fungerar. Vilket vi får hoppas förblir så. 
Stegen Karlstad  
Nu finns alla åter på plats och deltagarverksamheter 
övergå till mer och mer fysiska möten. Samspelet på 
arbetsplatsen fortgår. Intresset för Stegen är stort och 
viss kö finns. Beslutad handlingsplan är huvudfokus 
inför uppföljningen den 6 maj. 

Stegen Kristinehamn  
Även här finns viss kö då intresset är stort för att 
delta. Tyvärr får inte tidigare lösning med Ida 
Johnsson från Försäkringskassan fortgå utifrån 
regelverket. Det kommer innebära vissa förändringar 
för Stegen. Diskussion på fredagens styrgrupp 4/3. 

Lärvuxlärling 
Arbetet löper på bra, speciellt då teoriveckor införts. 
En person är redan på väg ut i jobb. Förberedelser 
pågår inför höstens planerade intag. Implementering 
sker kontinuerligt till andra verksamheter i Lärvux. 

Tillitsbyrån 
Arbets- och projektgrupp har identifierat områden för 
fortsatt gemensamt arbete. Arbetet med tillitsfulla 
relationer liksom forum i Digital Well Arena är en 
del i det förebyggande arbetet. Även i sommar 
kommer feriearbete erbjudas som en del i arbetet. 

Samverkansstruktur Samspelet 
Identifierade utvecklingsområden är kommunikation 
samt styrning och ledning för ökad kompetens.  
Dessa områden innebär att två arbetsgrupper bildats.  
Från början pratade vi om en specifik grupp. Nu har 
vi lämnat det och jobbar för bättre total samverkans-
struktur, vilket kommer få effekt på all samverkan 
och alla identifierade behovsgrupper.  

 

 
 

Välkommen Samspelets nya 
förbundschef Mary Lind Dalevi. 
Mary började 14 februari och tar 
över rodret som förbundschef  
den 1 mars.  
Meta kommer finnas kvar en tid till 
som backup. 
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