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Samspelets styrelsemöte 2020-02-14

Protokollet justeras 200221 och kommer finnas på
www.samspelet.se/anslagstavla från 200224
Här följer en kort sammanfattning från mötet:
- Ordförande och vice ordförande beskrev sina

tankar om kommande arbete i styrelsen år 2020

Våren är här!

Solen värmer gott i hörnet vid Orangeriet och i
rabatten knoppas påskliljorna. Inte bara våren utan
Samspelet ligger i framkant:
Vi utvecklar jämställdhetsarbetet tillsammans med
social hållbarhet samt Regeringsuppdraget om att
ställa frågan om Våld i nära relationer.
Insatser är i ständig utveckling i användardialoger
Indikatorer är uppdelade på hur kvinnor och män
skattar stöd från Stegarna i arbetet att närma sig
arbetsmarknaden. Vi har mycket höga värden!
Lunchseminarium i Riksdagen 19 februari

Den nationella sammanställningen över indikatormätningar inom 40-talet förbund där 5 278 deltagare
skattat vikten av förbunden verksamhet redovisades
tillsammans med deltagares berättelser.
https://www.facebook.com/search/top/?q=nns%20nation
ella%20n%C3%A4tverket%20f%C3%B6r%20samordni
ngsf%C3%B6rbund&epa=SEARCH_BOX
Nytt om pågående insatser/projekt

TRIS Hammarö/Grums har börjat få snurr på nya
metodiken med planerade besök hos TRIS-teamet.
Både deltagande medborgare och handläggare
upplever dessa möten som viktiga och framåtsyftande för partsgemensamt arbete. Mer info på
www.samspelet.se/strukturella_insatser/TRIS
Kompetensutveckling/utbildningar 2020

Samverkan på riktigt! Kompetensutveckling för
chefer, handläggare och vårdpersonal arrangeras av
Beredningsgruppen den 7 april 0830-1200
Arbetsgivarfrukost 8 april kl 0730-0900
Vågar du så vågar jag, Sandra Berglund
Konferens Våld i nära relationer 1 okt. kl 13-1630
Mer info på www.samspelet.se/anslagstavla

- Rehab.koordinator Anna Sigurdsson Rådström
redogjorde för sitt arbete inom öppenvård psykiatri,
Bryggaregatan, där Samspelet finansierar insatsen
då detta uppdrag inte ingått i koordinatorernas
ordinarie uppdrag. Skillnad blir nu i och med nya
lagstiftningen 20-02-01.
Mer finns att läsa i Lag (2019:1297) om
koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter.
- Årsredovisningen för 2019 tillstyrktes och
undertecknades av ledamöterna. Nu finns den hos
revisorerna för granskning.
I år har revisionen haft möte med Stegarnas
projektledare om insatsens mål, måluppfyllelse och
analys vilket är väldigt positivt.
Även förbundschef och ekonom har haft genomgång
- Medel beviljades för utökning i Stegarna, vardera
75 %, då projektledarna sen i höstas handhar
processledning inom förbundet på viss procent.
Utökning kommer även ske av arbetsterapeut 100%.
- Medel beviljades till strukturell insats gällande
utredning av glapp i samverkan kring sjukskrivna
personer vilka uppbär försörjningsstöd. IFA
Karlstad kommun är projektägare. Metodiken
tjänstedesign är grunden och arbetet kommer
kopplas ihop med pågående arbete i Stegarna och
TRIS, vilket innebär att projektledarna där kommer
vara en del i arbetet.
Fokusområde för arbetsgivarkoordinator

Ulrica Matthed kommer ha ökat fokus på utveckling
för arbetsintegrerade sociala företag. Arbetet sker i
samverkan med Arvika/Eda samordningsförbund
och andra förbund i Sverige.
Håll dig uppdaterad
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