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Protokoll Styrelsesammanträde fredag den 6 maj 2022 
för Samordningsförbundet Samspelet 

 
 

Justerare 

 

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

 Björn Eriksson Ledamot   Pernilla Mattsson Ordförande 

 

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

Mary Lind Dalevi Sekreterare 

 

 

Föregående protokoll – vi går igenom föregående protokoll, inga anmärkningar 

Godkännande av dagordningen- Mötet godkände dagordningen 

 

 

 

 
 

Närvarande: 

 Pernilla Mattsson, ordförande 
Kenth Carlsson, vice ordförande 
Anders Leander, ledamot   
Björn Eriksson, ledamot 
Ulrica Jacobs, ersättande ledamot  
Emil Joelsson, ersättande ledamot  
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§ 21  Veronica Andersson  Stegen Kristinehamn föredrog via 
Teams om ansökan om utökad tjänst. 

Stegen i Kristinehamn har avslutat sitt avtal med Försäkringskassan utifrån att de 

arbetsuppgifter som utförs inte ligger inom Försäkringskassans uppdrag. Stegen 

Kristinehamn har kö, dels pga. coronaskuld och dels pga. högt inflöde och de ansöker 

om en utökning av tjänsten med 60% . Ärendet har tagits i beredningsgruppen där det 

har beslutats att stå bakom ansökan för 2022/2023 

Tjänsteskrivelse: tjansteskrivelse-25-mars-om-stegen-kristinehamn-3.doc (live.com) 

Ansökan: Microsoft Word - Ansökan om finansiering från Samspelet-v1.docx 

Beslut: Att i enighet med ansökan bevilja medel för utökning av tjänst från 40% till 

100 % till Stegen under 2022 och 2023. 

 

 

 

 

 

Jämställdhets perspektiv i beslutet har lyfts och dialog har förts i styrelsen. 

 

Barnperspektiv i beslutet har lyfts och dialog har förts i styrelsen. 

 

 

§ 22 Stegen Karlstad presenterade sitt arbete med 
handlingsplanen 

Utvärdering och resultat av åtgärdsplanen 

Jessica Granbom och Malin Rådman presenterade sitt arbete med handlingsplanen. 

Projektledaren och gruppen har arbetat aktivt med målen och indikatorerna och 

fortsättning pågår i det arbetet, både i styrgrupp och arbetsgrupp. Det är viktigt att ha en 

pågående och tydlig dialog om förväntningar/förutsättningar och möjligheter. 

Projektledaren har fått ledarstöd av kommunens chefcoach, vilket varit uppskattat. 

Beslut har blivit tydligare både att de är tagna och hur arbetet ska ske utifrån besluten i 

arbetsgruppen. 

Deltagarråd finns och arbetet pågår. 

Ett studiebesök på Stegen i Kristinehamn har gjorts. 

Ett gemensamt arbete hur BIP och Stegen ska implementeras i kommunens arbete 

pågår och kommer att slutföras under hösten.   

 

Stegen Karlstad ska bjudas in på styrelsemöte i Januari 2023 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.samspelet.se%2Fdbyh_wp-media%2F2022%2F04%2Ftjansteskrivelse-25-mars-om-stegen-kristinehamn-3.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.samspelet.se/dbyh_wp-media/2022/04/ansokan-finansiering-samspelet-2022-samordnare.pdf
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§  23 Aktuell information Förbundschef 

Förbundschef inledde med ett förtydligande om att Samspelet är ett välskött förbund 

med bra rutiner, god ekonomi och ett etablerat förbund. Det som Fc tar upp som 

utvecklingsområden är inte menat som kritik mot föregående Fc eller styrelsen. Under 

lära känna samtalen med styrelsen har samtliga representanter svarat på frågan om 

förväntningar på FC att ”gör det till ditt – driv verksamheten framåt ” och det här är en 

del i det arbetet.  

Fc förslag på områden att arbeta med – Matris: arbetsomrade-styrelsen-maj-2022.docx 

(live.com) 

Pga tidspress hann vi inte med alla punkter men följande fick förbundschefen fortsatt 

uppdrag att jobba vidare med: 

FC sammankallar en arbetsgrupp bestående av Stegarnas ägare, projektledare, politiker 

från Grums: Ulrica och Anders, Politiker från Hammarö: Margareta och Emil där vi ska 

diskutera: Stegarnas organisering och finansiering och skapa ett underlag för beslut 

inför 2023. Styrelsen beslutade att deltagande politiska representanter får arvode för 

tiden de gör i gruppen. 

Digitalisering: Fc jobbar vidare med frågan och styrelsen står bakom att vi ska 

digitalisera tex ekonomisystem, signeringarna etc 

Indikatorerna : Fc har lagt in indikatorerna i Forms för att på så sätt få ett tydligare 

resultat. Indikatorerna ska mätas i höst så detta blev en testomgång.  

Ny arvodesblankett: Fc har utformat och fått godkänt en ny arvodesblankett som 

dagens möte fyllde i. 

För er som lämnar in underlag för förlorad arbetsinkomst så räcker det med ett underlag 

som anger förlorad arbetsinkomst per timme, det behöver inte bifogas varje gång som 

tidigare, det gäller tills ni lämnar in ett nytt. 

Förslag på ny frågerunda – det kom fler förslag på hur vi ska göra den punkten levande 

och vad nyttan med den är. Vi ska ta upp det igen vid nästa styrelsemöte. 

 

§  24  Ekonomi nuläge  

 Frågan lämnades till nästa styrelsemöte 

§  25  

Aktuellt Ledamöternas information om samordning 

Frågan lämnades till nästa styrelsemöte 

§  26 Inkomna nyhetsbrev 

NNS : nns-nytt 2_2022.pdf 

 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.samspelet.se%2Fdbyh_wp-media%2F2022%2F04%2Farbetsomrade-styrelsen-maj-2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.samspelet.se%2Fdbyh_wp-media%2F2022%2F04%2Farbetsomrade-styrelsen-maj-2022.docx&wdOrigin=BROWSELINK
file:///C:/Users/myli01/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VM5AN6LI/nns-nytt%202_2022.pdf
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§ 27  Nästa styrelse möte 17 juni.  

Grums kommer till styrelsemötet 2/9 istället. Vi har frågor kvar från dagens möte som 

behöver behandlas på nästa möte. 

Vi avslutar mötet med en lunch på Ohlssons bazar. 

 

§ 28 Övriga frågor 

Vi har styrelsemötestid lagd till kl 11:30. Tiden är för knapp och de förutsättningar som 

gjorde att det planerades så har ändrats så kommande möten kommer att vara till 

kl12:00 

 

 

 


