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Styrelsesammanträde fredag den 25 mars 2022
för Samordningsförbundet Samspelet
Justerare
-----------------------------

---------------------------------------

Per-Inge Lide´n Ledamot

Pernilla Mattsson Ordförande

----------------------------------Mary Lind Dalevi Sekreterare
Dagordningens fastställande
Föregående protokoll: Rättelse: Enligt föregående protokoll uppgavs att Hammarö inte
har något förebyggande socialt arbete. Det stämmer inte, de har flera delar i
verksamheten som jobbar med förebyggande arbete.
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§ 12 Nuläge arbetslöshet
Informationsärende
Björn Eriksson Af visar hur arbetslösheten ser ut i våra kommuner.
Frågan utgår då Björn varit sjuk
§ 13 Aktuell information förbundschef
Informationsärende
Beredningsgruppen den 10 mars 2022 : Info om att Stegen i Kristinehamn kommer att
ansöka om medel till att utöka en tjänst.
Audit och Dudit - screening instrument för risk och missbruk av alkohol/narkotika
utbildning planeras tillsammans med Leif Martinsson från vårdförbundet under våren
2022.
Ingela Agnarsson regionen lyfte möjligheten för praktikplatser inom vaktmästeri och
städ på sjukhuset i Kristinehamn. Frågan togs vidare till Stegen Kristinehamns
personal.
Beredningsgruppens möten kommer att vara på teams men ett möte/termin kommer att
vara fysiskt och då vara lite längre och mer processinriktat.
Årsredovisningen är inlämnad, revisionsberättelsen kommer runt påsk
Introduktion ny förbundschef är nu klar och genomförd. Meta har lovat att vara
behjälplig vid frågor även efter hon har slutat vilket är mycket uppskattat.

§ 14 NNS års möte och konferens – Kenth Carlsson
Informationsärende
Kenth och meta har varit på möte på NNS i Sthlm. Kenth kommer att avgå från sitt
styrelseuppdrag och därefter har samspelet ingen plats i NNS styrelse just nu.
Det är tre möten kvar 12/4 och 13/5 – de representerar Meta på. Årsmötet 3/6 finns i
dag ingen som har möjlighet att åka på. Presidiet fick i uppdrag att utse ett ombud från
Samspelet.
§ 15 Ny lagstiftning from 1/3
Beslutsärende tjänsteskrivelse Bilaga 1
Styrelsen beslutade Att godkänna att deltagande på styrelsemöten kan ske digitalt av
medlemmarna och att digital medverkan likställ med fysisk närvaro.
§ 16 Ekonomi nuläge
Informationsärende
Budget i balans. Avvaktar kvartalsrapport
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§ 17 Utbildning/kick off styrelsen 2023
Beslutsärende tjänsteskrivelse Bilaga 2
Styrelsen beslutade: Att budgetera för att kommande styrelse 2023 ska ha en
gemensam utbildning i syfte att få ihop styrelsen och få en gemensam grund.
Att ge förbundschefs i uppdrag att boka in processledare från Finsam och arrangera en
konferens 9-10 mars 2023

§ 18 Ägarsamråd
Diskussions och Beslutsärende tjänsteskrivelse Bilaga 3
Styrelsen beslutade:
Att flytta styrelses möte från den 25/11 till 11/11 och ha styrelsemöte på förmiddagen
och ett ägarsamråd på eftermiddagen. Båda mötena kommer att vara i Kristinehamn.
Att ge Eric Hesselius och Mary Lind Dalevi i uppdrag att förbereda och Eric att kalla
till ägarsamråd
§ 19 Indikator rapport
Informationsärende– bifogas protokoll.
Meta föredrar
§ 20 Aktuellt Ledamöternas information om samordning
Alla ledamöter informerar, enligt beslut i § 10, 2012-02-24, gällande omvärlds- och
framtidsspaning samt övrig information, vilken är av vikt för samordning.
AF: Året har präglats av den reformering som pågår fortfarande. Målet är att i slutet av
året ska verksamheten vara implementerad och samarbetet med de fristående aktörerna
ska fungera bra.
From1 april ska alla vara på plats, även de fristående aktörerna. Kunderna ska erbjudas
personliga möten vid behov.
Regionen: Utmaningar med att rekrytera och behålla kompetent personal samt
tillgänglighet ut mot befolkningen.
Försäkringskassan: Nationella utmaningar med kvardröjande Coronaskuld via
smittbärarpengen. Men det börjar plana ut och ser ut att bli i fas under våren.
Migrationsverket har bett om hjälp med personal utifrån kommande flyktingvåg från
Ukraina. Lokalt: Handläggarträff mellan Af och Fk där finsamförbunden lyftes som
goda exempel.
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Karlstad Kommun: I syfte att Karlstads invånare ska ha arbete, kunna försörja sig
själva och utveckla kompetens som behövs på Karlstads arbetsmarknad har Karlstads
kommun tillsatt ett kompetens, utveckling och kompetensforum med tjänstepersoner
och politiker från Socförv, gymnasiet och kommunledningskontoret. Per-Inge är
ordförande och forumet ska rapportera till tillväxtutskottet.
Försörjningsstödet sjunker just nu, det beror till stor del på att de som blev arbetslösa
under pandemin nu åter är i arbete.
Det väntas stora utmaningar i ev flyktingar från Ukraina.
Hammarö Kommun: Bekymmer med långtidsarbetslöshet. Två nya tjänster har
tillsatts -Coacher som ska jobba med långtidsarbetslösa och sk ”hemmasittare” för att
förebygga utanförskap. Ett annat bekymmer är missbruk hos framför allt unga flickor.
Även där har en tjänst tillsatts för att jobba med målgruppen.
Det väntas stora utmaningar i ev flyktingar från Ukraina.
Grums Kommun: Höga kostnader för instutionsvård. Har startat upp utökad
missbruksvård på hemmaplan och verksamheten håller på att sätta sig nu.
Per -Inge tipsade om att Karlstad har ett eget HVb hem där de säljer externa platser.
Kristinehamn Kommun: Den nya förvaltningen AKV har ett liknande uppdrag som
Karlstad. Den nya processorienterade organisationen börjar att sätta sig. Nya
förvaltningschefen bidrar med ny kunskap och nya perspektiv. Kommunen har fortsatt
höga kostnader för placeringar men minskar på kostnaderna för försörjningsstöd
Öppenvården både för barn och unga och missbruk ses över för att skapa fler
hemmaplanslösningar och bättre uppföljningar. En väg in med ett nytt navigatorcenter
är på gång under våren.
§ 21 Övriga frågor
Att väga in jämlikhet och barnperspektiv enl dagordningen i besluten. Ansatsen har
stått med i kallelsen men frågan kommer inte upp. Förbundschefen gavs i uppdrag att
skriva in det tydligare vid varje beslutsärende i nästa kallelse.
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Bilaga 1:
Tjänsteskrivelse §15
Gällande besluta om närvaro vid digitalt möte
Förslag till beslut: Att godkänna att deltagande på styrelsemöten kan ske digitalt av
medlemmarna och att digital medverkan likställ med fysisk närvaro.
Bakgrund:
From 1/3 gäller ny lagstiftning om att Samspelets styrelsemöten kan vara beslutande
via digitalt medverkande.
Lagen medger att om styrelsen beslutar att godkänna digital medverkande på
samordningsförbundets styrelsemöten så likställs det med fysisk närvaro.

Postadress:

Besöksadress:

Karlstads kommun, ASF
651 84 KARLSTAD

Trädgårdsgatan 1 A
Stadsträdgården
652 26 Karlstad

Kontaktuppgifter:
Tel:054- 5405442
Mobil:070-0010724

Internet: www.samspelet.se

Organisationsnr:

Bankgiro:

222000-2477

167- 3094

Sid(or)

6(7)

Bilaga 2
Tjänsteskrivelse §17 2022
Förslag till beslut: Att budgetera för att kommande styrelse 2023 ska gå en gemensam
Jgl utbildning enl någon av ovanstående förslag.
Att fastställa datum och ge förbudschefen uppdrag att arrangera utbildningen

Bakgrund:
Det finns goda erfarenheter av att ha en gemensam 2 dagars utbildning i samband med
tillträde av ny styrelse.
I Januari 2023 kommer en ny styrelse att tillträda och det finns då ett behov av att
arbeta ihop den nya styrelsen och presentera kommande arbete under året.
På föregående möte lades förslag på gemensam JGL utbildning på 4 dagar till en
kostnad på ca 250 000:Förbundschef har undersökt möjligheterna att få ner kostnaden och hittat en alternativ
lösning som innebär 2 dagars internat med JGL och en uppföljning på 1 dag som görs
digitalt. Kostnaden för den utbildningen skulle bli ca160000:- exkl moms inkl boende
och arvoden.
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Bilaga 3
Tjänsteskrivelse §18 2022

Förslag till beslut:
Att flytta styrelses möte från den 25/11 till 11/11 och ha styrelsemöte på förmiddagen
och ett ägarsamråd på eftermiddagen
Att godkänna förslaget och ge Eric Hesselius och Mary Lind Dalevi i uppdrag att
förbereda och kalla till ägarsamråd
Bakgrund
Ägarna, representanter som inte är styrelsemedlemmar ska en gång om året ska
samråda om förbundets arbete och inriktning. Ägarsamråd är ett icke beslutande organ.
Det finns rekommendationer på att det ska ske på våren men det är inget krav.
VBS_160322_bil07 om ägarsamråd.pdf
Samspelet i dagslägetVi har en ny förbundschef och en avgående förbundschef på plats
och överlämning sker löpande under mars månad och är inte klar än.
I samband med byte av förbundschef så kommer verksamhetens inriktning och
utvecklingsområden att diskuteras lite extra under vår/sommar 2022 inför kommande
verksamhetsår och inför att verksamhetsplan 2023 ska antas i Oktober 2022
Ett ägarsamråd behöver förberedas så att underlaget blir tydligt för de som deltar i
samrådet och skapa förutsättningar för en aktiv dialog med ägarna. För detta behövs
mer kunskap för förbundschefen och tid för förberedelse.
Det vore mer lämpligt utifrån dagens förutsättningar att ha ett ägarsamråd inför nästa
års verksamhetsplan istället för i april 2022.
Utifrån ovanstående har ett nytt förslag arbetats fram:
- I presidiet har diskuterats att flytta styrelses möte från den 25/11 till 11/11 och ha
styrelsemöte på förmiddagen och ett ägarsamråd på eftermiddagen
- Kallelsen skickas av Eric Hesselius
- Underlaget förbereds av förbundschef i samråd med Eric Hesselius
-Presidiet har beslutat att ordinarie ledamöter deltar tillsammans med utsedda
representanter från samtliga medlemmar.
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