
 

 

                         
Styrelsen den 2 september (justerat protokoll finns på hemsidan) 

- Projektägare och processledare för Tillitsbyrån och 

Lärvuxläring besökte, var för dig, styrelsen för en dialog om 

nuläge och planer framgent. Båda projekten gavs värdefulla 

synpunkter från styrelsen som tackar för de givande och 

intressanta informationerna. 

- Pågående rekrytering av förbundschef. 

Mary Lind Dalevi slutade 220831. Ny rekrytering av förbunds-

chef inleddes direkt. Region Värmland håller i processen. 

Handlingsplanen för rekryteringsarbetet godkändes. 

Från 220901 återgår Meta Fredriksson-Monfelt som t.f. på 

timtid där antal arbetsuppgifter stäms av med presidiet/ 

styrelsen.  Presenterat upplägg godkändes. 

- Höstens planering förändras utifrån uppkommen Förbunds-

chefssituation. Beredningsgruppens förslag innebär att forum 

14 oktober ställs in liksom kompetensutvecklingsdagen den 2 

december. Förslaget tillstyrktes av styrelsen. 

- Föreslagen delårsredovisning bordläggs för omarbetning 

innan den kan delges Samspelts ägare. Tas på styrelse 221014 

- Ekonomi. Genomlysning av kontoplan med treårig prognos 

visar att Samspelet har god ekonomi. Prognosen visar på ett 

eget kapital på 2 365 tkr vid årsskiftet.  

 
Vill du veta mer om BIP-konceptet? 
Våra certifierade utbildare Camilla Holmberg och  

Emma Kjesbo håller i Kick-off den 6 oktober, Teams och  

Utbildning i verktyget den 20/10, Innovation Park 

Se www.samspelet.se/aktuellt 

Ta möjligheten att delta! Vi vet inte när nästa tillfälle kan ges! 

Nationell information 

Esf NorraMellansverige avser 2023 att göra utlysningar för 

samordningsförbund. Förbunden i Värmland, Dalarna och 

Gästrikland har bildat en arbetsgrupp för att förbereda en ev. 

ansökan i början av året.  

TRIS Karlstad har beviljats medel för samordning mellan 

specifikt vården och kommunen. Projektägare är Regionen, 

Åsa Wahlen. Kommunens ansvariga är Linda Söderberg. 

Planeringsfasen är i gång. 2.0 samordnare kommer sökas för 

att jobba i det intressanta arbetet men grund i TRIS Hammarö. 

Stort TACK! 

Ida Johnsson som under många år funnits i Stegen Krhmn.  

Så mycket som du bidragit med till oss alla! Otroligt! 

Sara Emsevik som startat Tillitsbyrån med bas i tjänstedesign. 

Fantastiskt jobba med strukturer och att få med alla på tåget.  

SPRID gärna Nyhetsbrevet! 

Jag har inte kvar kontakter sen tidigare då jag ”slutat”.  

Ber därför om Din hjälp för att sprida Nyhetsbrevet 

 

               Samspelet/    
                               Meta Fredriksson-Monfelt  

                                        t.f. Förbundschef                                              
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Nuläge i våra insatser 

Stegen Karlstad  

Cirka 75 personer deltar idag i Stegen. Räkna med en 

kötid på cirka två månader. För att effektivisera så 

genomför nu alla samordnare första SAMSIP-mötet. 

Tydlig framförhållning gäller i alla aktiviteter. Tre 

platser finns för arbetsträning i grupp – ”Samspelet 

på arbetsplatsen”. Mycket uppskattat av både 

deltagare och arbetsgivare. 

Stegen kommer gå BIP-utbildningen i oktober. 

Stegen Kristinehamn  

Ida Johnsson, Försäkringskassan, arbetade tidigare 

på 40 %. Inför hennes avslut sökte Stegen medel hos 

Samspelet för 100% tjänst vilket beviljades för 2022-

2023. Anna Eriksson, Arbetsförmedlingen är den 

som efterträder Ida. Välkommen Anna!  

Cirka 50 personer deltar idag. Platser finns då nu 

Anna finns på plats! Bara att söka! 

Stegen flyttar nu till lokaler i Vintergatan plan 3. 

Här finns även AME, Integration, Försörjningsstöd, 

Navigatorcentrum och budget- och skuldrådgivare. 

Lärvuxlärling 

Tredje kursen har precis startat med 5 deltagare. 

Många har kartlagts men behovet har varit ett annat. 

Första kursen avslutades i somras med middag på 

Statt. Fem av sex elever har gått vidare i jobb/studier. 

Ett mycket bra resultat. Kommunen har öppnat upp 

för mer möjligheter till träningsplatser. 

Handledarrollen ska stärkas genom utbildning av 

processledaren.  

En film ska spelas in om arbetet i projektet! 

Tillitsbyrån 

Sara Emsevik har gått vidare till arbete i Regionen 

som Barnrättsstrateg. David Freundt, som tidigare 

varit Tillitsagent från AME Grums efterträder med 

start i augusti. Välkommen David! 

Under sommaren har feriearbete anordnats 

tillsammans med workshops.  

Samverkansstruktur Samspelet 

Kommunikationsgruppens arbete fortskrider bra med 

förslag på förändringar på hemsidan vilket kommer 

utarbetas under hösten. 

 

 

http://www.samspelet.se/aktuellt

