
 

 

                         

Styrelsen den 11 november  
(justerat protokoll på hemsidan v. 47) 

- Nya förbundschefen Emma Kjesbo börjar 230123.  

Plan för introduktionen beslutades. 

- Projektägarna för Stegen-insatserna har utformat en 

digital indikator-enkät för deltagares upplevelse 

av, och delaktighet i, insatserna. Enkäter används 

från årsskiftet. Styrelsen tillstyrkte enkäten samt att  

Samspelet därmed säger upp tidigare avtal med NNS. 

- Information gavs om nuläget inför ev. gemensam  

ESF-ansökan, Norra Mellansverige. 

Beredningsgruppens chefer ska, i sina 

ledningsgrupper, diskutera vilka aktiviteter som de 

anser behövas gällande kompetens-utveckling inom 

förbundet, och hos parterna, för det långsiktiga målet; 

Personer med behov av samordnad rehabilitering får 

bättre möjligheter att delta i arbetslivet 

Gemensam workshop för Värmlands 

beredningsgrupper kommer ske 12 januari i Karlstad. 

- I Internkontrollen riskbedömdes årets mätpunkter. 

Nästa år jobbar styrelsen vidare med Attest och 

delegation samt Riktlinjer roller uppdrag, ansvar, 

mandat.  

- Verksamhetsplan 2023 med tillhörande budget 

fastställdes. Det egna kapitalet beräknas uppgå till 

knappt 3 Mkr. Prognosen visar på betydligt mindre 

eget kapital från år 2023 till år 2024. 

- Styrelsens ledamöter reflekterade över, och 

avtackades för, denna mandatperiods arbete.  
 
Tjänstedesignutbildning den 18–19 januari, 2023 

Kursen är på Innovation Park. Inbjudan finns på 

https://www.samspelet.se/evenemang/utbildning-i-

tjanstedesign-innovationsguiden/ 

Platser finns kvar så ANMÄL deltagande! 

 

Välkommen! 

Eva Lundell, Arbetsförmedlingen som kommer jobba  

25 % i Stegen Karlstad. 

 

SPRID gärna Nyhetsbrevet! 

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

Ber därför om Din hjälp för att sprida Nyhetsbrevet 
 

Gör Stegen nån skillnad för deltagare? 

Läs om deltagare i Stegen Kristinehamn på nästa 

sida! 
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Pågående processarbete 

Förbättrad kommunikation för Samspelets parter 
Kommunikationsgruppens arbete resulterar i en ny 

flik på hemsidan gällande inloggningsbara 

dokument specifikt för handläggare. Granskning 

221206 av förslaget. Publicering inom kort. 

Uppföljningssystemet SUS förändras vid årsskiftet 

Juridisk genomlysning visar att alla nuvarande 

uppgifter inte kan lagras i det nya systemet: 

Uppföljning Finsam. Vissa uppgifter är viktiga för 

insatsernas uppföljning tex hur många avslutas till 

arbete/studier, tid i insats osv 

Styrelsen gav uppdrag om förslag på liknande 

intern uppföljning hos projektägarna för Stegarna. 

 
Pågående arbete i finansierade insatser 

Stegen Karlstad: En efterfrågad insats vilket gör 

att kötiden nu närmar sig tre månader. Viktigt i 

SAMSIP-mötet att komma överens om vad som 

ska ske under tiden innan Stegen. 

Stegen Kristinehamn: Diskussioner pågår om att ta 

in ACT som en del i deltagares möjlighet att nå 

arbetsmarknaden. Alla deltagare gillar inte flytten 

av Stegen från Mariebergsområdet in till stan. 

LärVuxLärling: Styrgruppen konstaterade 221110 

att satta mål för projekttiden redan är uppfyllda, 

ett år innan projekttiden är slut. 

Implementeringsarbete pågår fortsatt. 

Tillitsbyrån: Gemensam workshop för IFO, AME, 

Vuxenutbildning och Boendestöd har genomförts i 

vecka. Grunden var gemensamt parallellt arbete 

med bas i BIP. 

TRIS Karlstad: Rekryteringen är klar. Styrgruppen 

träffas 8 dec inför uppstart av TRIS vid årsskiftet. 
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Åsa byggde upp en oro kring läkarbesök ifall hon 

inte skulle få förlängd sjukskrivning. 

Åsa fick hjälp att ansöka om sjukpenning, vilken 

beviljades denna gång. Det kändes lugnare nu. 

Upptrappning av tid fortsatte enligt önskemål och 

under våren diskuterades nästa steg efter Östervik.  

Samordnare signalerar till Försäkringskassan att det 

var aktuellt med gemensam kartläggning 

tillsammans med Arbetsförmedlingen, då Åsa känns 

stabil i måendet och är redo att gå vidare från 

Stegen.  

Åsa får träffa en arbetsförmedlare i det förstärkta 

samarbetet. Efter mötet blir konklusionen att Åsa 

bör pröva att söka arbete på den reguljära 

arbetsmarknaden då behovet av arbetslivsinriktad 

rehabilitering inte längre var lika stort.  

Under tiden på Österviks stadsbondgård har hon 

gjort stora framsteg i sin rehabilitering. 

Självförtroendet har växt och hon tilldelades mer 

ansvar.  

Åsa bestämmer sig för att söka jobb inom 

äldreomsorgen i kommunen. Hon får hjälp med 

kontakt och att skriva ett CV. Hon skickar in en 

ansökan.  

Åsa blir kallad till intervju och får påbörja 

bredvidgång inom hemtjänsten, där hon nu jobbar. 

Under ett och ett halvt års tid, har Åsa gått från att 

frekvent besöka psykakuten till att vara anställd och 

må bra. Hon är mycket tacksam för allt stöd hon  

fått från Stegen, Östervik och övriga parter! 

/samordnare Stegen Kristinehamn 

          

 

Samspelet/    
                               Meta Fredriksson-Monfelt    

                                        t.f. Förbundschef                                                  
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Gör Stegen skillnad? 
 

1998 blev Åsa utbränd från sitt dåvarande 

arbete. Hon är utbildad vårdbiträde och har haft 

flera olika vårdarbeten. Hon och hennes man är 

familjehem, sen många år, åt flera barn med 

särskilda behov. Åsa blev sjuk utifrån en 

påfrestande familjesituationen. Hennes mående 

blev allt sämre. Diagnosen utmattning 

konstaterades 2013 samt nu senast 2020.  

Kontakt finns med öppenvårdspsykiatrin. Det 

har även blivit många besök på akutpsykiatrin 

med mycket starka ångestpåslag och 

suicidtankar. Åtgärder; Läkemedelsbehandling, 

kontakt med arbetsterapeut och kurator.  

Arbetsförmedlingen bedömde att Åsa var 

förhindrad att söka arbete. Ansökan om 

sjukpenning avslogs.  

Försämrad ekonomi, avslag av sjukpenning, ett 

barns försämrade mående och oförmågan till 

att orka söka arbeten, medförde en försämring i 

måendet och en stor känsla av hopplöshet.  

Åsa remitterades till Stegen via psykiatrin. 

Uppdraget var arbetslivsinriktad rehabilitering 

i form av arbetsträning på låg nivå.  

SAMSIP-möte hölls i början av 2021 

tillsammans med Åsa, Psykiatrin, 

Arbetsförmedlingen och Stegen. Det framkom 

att Åsa inte klarade av att arbeta. Hon orkade 

sköta hemmet och gå ut med hunden.  

Åsa skrevs in i Stegen, en kartläggning gjordes. 

Planen var bl.a. en arbetsträning på Österviks 

stadsbondgård, efter studiebesök. 

Arbetsuppgifterna är många, t.ex. mata och 

sköta om djur, bygga staket och foderkrubbor, 

klyva ved, måla, renovera möbler, reparera 

cyklar, klippa gräs och köra röjsåg mm. 

Uppstart skedde i april -21. Samordnare, Åsa 

och handledare från Östervik hade 

kontinuerliga uppföljningsmöten. Åsa började 

med att vara där 2 timmar, 2 dagar i veckan. 

Efter sommaren utökades tiden till 3 timmar 3 

dagar i veckan.  

Åsa kunde vara väldigt trött när hon kom hem. 

Under tiden gjordes neuropsykiatrisk utredning 

som påvisade att Åsa har säsongsdepression. 

När hösten närmade sig fanns oron om att 

hamna i en svacka igen, vilket var vanligt. 

Arbetstid och arbetsuppgifter kvarstod för en 

lugn vinter. 

 

 

 


