
 

 

                         

Styrelsemöte 27 januari 

I styrelsen finns följande ordinarie ledamöter: 

Pernilla Mattsson Försäkringskassan ordförande, Andreas 

Johansson Regionen och som valdes till vice ordförande. 

Björn Eriksson Arbetsförmedlingen, Anna Dahlen 

Gauffin Karlstad, Peter Berglund Hammarö, Ulrika 

Nilsson Grums och Samuel Carlén Kristinehamn. 

Merparten av mötet ägnades åt att lära mer om Finsam 

och vad som gäller arbete inom förbundet. 

Protokoll finns på www.samspelet.se 

Ny förbundschef Emma Kjesbo 

På styrelsemötet hälsades Samspelets nya förbundschef 

välkommen.  

 

Välkommen! 

 
Gemensam dag för styrelser inom Värmland/Dal 

Den 3 februari anordnades en heldag för alla 

styrelseledamöter inom våra fem förbund. Kunskap om 

samordningsförbund, goda exempel på förbunds-

finansierade insatser samt finansierad metodutveckling 

presenterades liksom utlysning av Esf-medel till 

samordningsförbunden i Norra Mellansverige. 

 
TRIS Karlstad Åsa Wahlen Regionen, projektägare 

TRIS har startat upp nu i Karlstad där Evelina Öström är 

projektledare tillsammans med Jeanette Ellström och 

Katarina Puhls, TRIS-samordnare.  

Uppstart sker på VC Västerstrand, Vålberg och Molkom. 

Från Karlstad kommun är Linda Söderberg, enhetschef 

och Madelene Holmgren, verksamhetsutvecklare med i 

det gemensamma metodutvecklingsarbetet. 
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BIP-konceptet 

Camilla Holmberg och Emma Kjesbo kommer 

hålla en gemensam Heldagskonferens 15 mars 

för medarbetare inom Samspelets parter som 

jobbar utifrån BIP-konceptet. Syftet är att delge 

varandra erfarenheter och insikter. Platser finns! 

Esf-medel till samordningsförbund 
Den 12 januari träffades chefer inom Värmlands 

beredningsgrupper för dialog om gemensamma 

behov av kompetensutveckling utifrån texten: 
Gemensam kompetensutveckling till alla fyra 
samverkansparter inom Samordningsförbunden vilket 
ska leda till att effektivare samverkan främjas. Personer 
med behov av samordnad rehabilitering får därmed 
bättre möjligheter att delta i arbetslivet 

En kreativ eftermiddag som resulterade i 

följande sammanställning: 

 
Nu jobbar vi vidare med utgångspunkt i detta för 

att i mitten av mars ha en grund för ansökan till 

vilken styrelserna kan inge sin avsiktsförklaring 

ifrån.Värmlands projektparaply finns med som 

trygghet i skrivande och upplägg där 

socialdirektör Monica Persson åtar sig 

projektägarskapet. 

 

Emmas introduktion började  

den 23 januari. 

Emma kommer från Karlstad  

kommun som verksamhets- 

utvecklare på arbetsmarknads-  

och socialförvaltningen. 

Samspelet har under många år  

samarbetet med Emma i olika  

utvecklingsfrågor,  

speciellt inom BIP under 2022. 

http://www.samspelet.se/

