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Styrelsemöte är den 29 november

Styrelsen hade många punkter på dagordningen och
var därför förlängt med några timmar.

Hoppas du får en skön ledighet
under jul och nyår!
Finansierade insatser under jul- och nyår

Stegen Karlstad stänger för deltagarverksamhet
jul- och nyårsvecka. Öppnar igen 7 januari.
Projektledare Caroline Elfman finns nåbar.
Stegen Kristinehamn har bemannat vardagar.

- Styrgruppens förslag till Förändringar i TRIS
föredrogs av projektägare Ulrika Vitalis tillsammans
med projektledare Kristin Sundgren.
Styrelsen tillstyrkte förändringarna vilket innebär att
ett slussteam kommer finnas på plats på Hammarö
och i Grums, en halvdag/vecka. Dit kan handläggare
och personer i behov av samordning vända sig.
Förändringen utvärderas 6 månader efter start.
- Funktionen Processtödjare annonseras inte ut.
Arbetet kommer fördelas på projektledare Caroline
Elfman, Camilla Holmberg och Kristin Sundgren
tillsammans med arbetsgivarkoordinator Ulrica
Matthed och förbundschefen. Syftet är att använda
och lyfta de kompetenser som redan finns.

SkaparKraft och TRIS tar jul- och nyårsledigt.

- Handlingsplaner om arbetsmiljö för medarbetare
har utarbetats med struktur för uppföljning.

Regeringsuppdraget Våld i nära relationer

- Styrdokument och internkontroll av genomlyst
och några har uppdaterats i revideringen.

Gjord handlingsplan inför uppstart följs och många
externa kontakter har tagits.
Ny utbildningsmöjlighet ges i Stockholm den 14 jan
för dem som inte fick plats förra gången. Samspelet
deltar med ytterligare fem personer där. Utifrån det
flyttar vi fram Planerad start till 20-01-20. Då är
personalen rustade med kompetens, affischer är
klara och lokala broschyrer tryckta.
TACK alla som bidragit med kunskap till
Samspelets lokala broschyr.
Du får gärna använda den! Beställ utan kostnad!
Tillsammans gör vi skillnad!
Kompetensutveckling/utbildningar våren 2020

Utbildning i screening AUDIT/DUDIT hålls den
7 februari av Leif Martinsson, Beroendecentrum.

- Verksamhetsplan och budget 2020 fastställdes.
Budgeten nästa år uppgår till cirka 12 miljoner.
Mycket är uppbundet i beslutad verksamhet med
utrymme finns att finansiera ytterligare insatser.
Verksamhetsplanen bygger på tre målområden:
- samordnad rehabilitering
- inkluderande arbetsmarknad
- samverkan på riktigt
De perspektiv som genomsyrar allt arbete är bl.a.:
- jämställdhet och mångfald
- användarinvolvering med kvinnors och mäns fokus
- integrerad samverkan med befintliga resurser
- sömlösa, hållbara transparenta helhetslösningar,
utifrån kvinnors och mäns behov
-tidig upptäckt av våld i nära relationer
- uppföljning, analys och utvärdering.

2-dagarsutbildningen Innovationsguiden ges den
5–6 februari till dig som är intresserad att lära mer
inom Tjänstedesign/användarinvolvering.

Revisionen deltog på merdelen av styrelsemötet
genom Ingela Wretling och Nils Nordqvist.

Samverkan på riktigt! Kompetensutveckling för
chefer, handläggare och vårdpersonal arrangeras av
Beredningsgruppen den 7 april - förmiddag på Elite

Justerat protokoll finns på
www.samspelet.se/anslagstavla

Boka in redan NU och anmäl till undertecknad
Mer info på www.samspelet.se/anslagstavla

Verksamhetsplan /budget 2020 finns på
www.samspelet.se /om-samspelet/styrelse-ochorganisation
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Avslut Tjänstedesign Insikt

Jämställdhetsarbete

Tisdag 10 dec hölls sista stormötet i Insikt med bas i
tjänstedesign/användarinvolvering.
Delprojekten redovisade utifrån deltagares
perspektiv om behov som behöver tillgodoses i
finansierade insatser och hos parterna.
Bemötande och kommunikation var huvudteman.

Samspelets
styrelse har i
november gått
klar 4-dagarsutbildningen
JGL
(jämställdhetgenus- och
ledarskap).
Innebär att drygt
50 personer gått.

Vi tackar Olga Sabirova Höjerström för sin insats i
projektet vilket startades av Elia Svensson.
Tack Elina och Olga och alla som deltagit!
Nätverk Värmland/Dal kommer starta i syfte att
behålla kunskap och fortsatt utveckla förbunden
utifrån användares fokus.
Karin Dahl, Stefan Fredriksson och Camilla
Holmberg ansvarar för nätverket.
Vill du kunna mer om tjänstedesign? Se sid 1
Ett nationellt nätverk med bl.a. forskare inom
tjänstedesign kommer starta 2020 genom första
arbetsgruppsmötet 16 jan där Samspelet ingår.
Hur vet vi att det blir bättre?

Indikatorer mäter finansiell samordning!
Mått finns för deltagare, chefer, medarbetare och
ledamöter. Samspelet är ett av tre förbund som
deltagit i en pilot som prövat indikatorer, med mått
om samordning, till remittenter.
TACK alla som deltog och bidrog med klokskap!
Arbetet remittentenkät kommer utvecklas nationellt.
Nationella rådet Temadag 22 jan
Personuppgiftebehandling i samverkansarbetet

Frågan om personuppgifter och GDPR ska
genomlysas i syfte att underlätta dokumentationsarbete utifrån lagstiftningar med tillhörande juridik.
Samspelet och tre andra förbund har inbjudits som
föredragande och sakkunniga.

En mycket givande utbildning som gett ett ökat
jämställdhetsfokus samt teambildat styrelsen.
Nu finns Samspelets handlingsplan för
jämställdhetsintegrering, särskilt budgetkonto för
jämställdhetsarbetet samt en checklista för fokus på
jämställdhet inför beslut.
SKR´s lista för jämställdhetsintegrering har använts
för bedömning inom Samspelet. Från 2017 – 2019 har
Samspelet ökat från 13 poäng till 27 av max 30. Wow!
Ledamöter i styrelsen 2020

Ordförande Lena Hertzberg avtackades. Lena har
varit med i Samspelet sen innan start.
Arbetsförmedlingens omorganisering innebär att
rollen som ledamot inte längre kan besättas av Lena.
Istället kommer Björn Eriksson att ha det uppdraget.
Välkommen Björn!
Per-Inge Lidén har för år 2020 valts till ordförande
och Pernilla Mattsson vice ordförande.

Aktiviteter med omvärldsspaning 2020

- Utifrån ett jämställdhetsfokus analysera varför så
många fler kvinnor än män finns i våra aktiviteter
- Sprida arbetet: Upptäckt av Våld i nära relationer
- Strukturer för samverkan speciellt kring personer
med icke sjukpenninggrundande inkomst
- Hur mäta processer om tillit från handläggare till
deltagares förmåga?
- Hur få till ”Samverkan på riktigt” genom
gemensamma satsningar?
- Behov om ”Samspels-insatser” för nyanlända har
aktualiserats. Behovsanalys ska göras.

God Jul och Gott Nytt År!

Önskas Du av Samspelets styrelse /

Meta Fredriksson-Monfelt

