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Styrelsemöte 11 juni Protokoll på Anslagstavlan
‐ Fokus projektägarskap
Projektägare Martin Seppänen, Samverkansstruktur
Nollplacerade, deltog för dialog kring hur uppdraget
som projektägare fungerar, vad som är bra och vad
som behöver förbättras. Styrelsen tackar projektägaren
bra och viktig information och för intressanta dialoger.

Liten betraktelse
Ljuset har återvänt, liksom sol och värme.
Naturen levererar på många underbara sätt.
Vaccinationer mot covid pågår för fullt och vi hoppas
att fysiska möten ska kunna bli en verklighet efter
sommaren. Vi har, genom uppfinningar och ökad digital
kompetens, kunnat upprätthålla våra verksamheter
men mötet – det fysiska‐ ja det ger en annan dimension.
Saknaden är stor av att träffas. Mötet ger oftast fler
möjligheter att få till det lilla extra kittet i samverkan.
Men…fortsatt avstånd och hand‐/handspritstvätt gäller!

Vad händer i förbundet?
Styrgruppsutbildningar pågår i varje styrgrupp så att vi
har en gemensam grund att stå på med gemensamma
överenskommelser om vårt arbete i att styra och leda.
Beredningsgruppen har ett extra möte den 23 juni
för att bla få mer tid att lyfta frågan ”Samverkan i tuffa
tider”. Hur ska vi gemensamt få till det utifrån ett
medborgarfokus?
Planering pågår för Heldagskonferens den 9 november
Boka av dagen redan NU!
Programmet är inte helt färdigt men klart är:
BIP‐ bekräftelseinstrument i progression med
föredragning av Charlotte Hansen, projekt‐ och
forskningschef Vaektshuset Köpenhamn. Vårt
gemensamma BIP‐ arbete här kommer presenteras av
Ulrica Matthed och Emma Kjesbo.
Kartläggningen om utlandsföddas etablering på
arbetsmarknaden kommer föredras av Martin Hector.
Kom gärna med förslag till undertecknad om vad DU
tycker att vi ska ha med på konferensen.
Samspelets nya hemsida
Lansering planeras till vecka 33.
Ny mall SAMSIP
Ny mall beslutad där två frågor finns med för att belysa
barnperspektivet i handlingsplanen.
Mallen beräknas finnas på hemsidan efter midsommar.

‐ Äskat medel om fortsättning Nollplacerade 1 år
Projektägaren har äskat medel för ytterligare ett års
arbete med ”Nollplacerade”. Styrelsen antog
Beredningsgruppens förslag att inte bevilja medel.
Arbetsgruppens tjänstedesignprocess kommer
fortsätta med befintligt stöd inom Samspelet.
‐ Övriga beslut i korthet
¤ Uppföljning med analys av Stegarna inför att totala
medelstilldelningen till de båda insatserna år 2022.
¤ Projektdirektiv kartläggning utlandsfödda, antas.
¤ Gemensam dialog Beredningsgrupp och styrelse ‐
förmiddagen den 15 oktober
¤ Betydelsen av att indikatorenkäter används enligt
plan liksom enkäter inom Våld i nära relationer
¤ Dialogmöte mellan representanter från styrelsen och
hälso‐och sjukvårdsledning gällande samverkans‐
möjligheter psykiatrin Karlstad.

Vad händer i nationellt?
Nytt system för SUS ‐statens uppföljningsinstrument
utarbetas inför start i juni 2022. Samspelet finns med.
https://www.finsam.se/nyhetsarkiv/nyheter/2021‐04‐
01‐nytt‐uppfoljningssystem‐for‐finsam
Genomlysning av indikatorerna med vissa förändringar
i deltagarenkät och chefsenkät pågår. Remissenkäten
är fastställd liksom indikator 16 om jämställdhet.
Uppföljning sker under sommaren av de fritextfrågor
som funnits i deltagarenkäterna nov‐ 2020 – maj 2021.
Fritexterna är ett stort komplement till skattningarna.
Här kan du läsa en sammanfattning av det arbete som
Samspelet deltar aktivt i.
http://nnsfinsam.se/media/197553/NNS‐nytt‐
1_2021.pdf
Samverkansakademin, kopplad till NNS, finns för ökad
kunskap och dialog. En värld i förändring‐ Vilken roll
kan Finsam ha? Läs mer om Hans Abrahamssons syn
och kommande utbildning
http://nnsfinsam.se/utbildning/aktuella‐
utbildningar.aspx
http://nnsfinsam.se/media/200991/Samv‐ak_Var‐tids‐
stora‐omdaning.pdf

VÄND för mer lokal info

Projektledarna rapporterar nuläget
Stegen Kristinehamn (Camilla Holmberg)
Flödet med deltagare har flutit på bra. Att hitta arbets‐
träningsplatser till de nyinskrivna har fungerat rätt bra
Med Siw Runnerström som handledare, har den första
gruppen med Samspelet på arbetsplatsen på
Herrgårdscampingen avslutats. En lyckad första
omgång hos arbetsgivaren. Ny grupp startas i augusti.
Stegen kommer vara stängd veckorna 28 och 29.
Deltagarna kommer inte lämnas i sticket utan det finns
uppföljning och planering med varje deltagare innan.
Den 6 maj hölls möte med SAMSIP‐ombuden. Bl.a.
lyftes frågor om nya lagen om barnfrids‐brott, från 1
juli. Kan vi ordna gemensam utbildning kring detta?
Stegen Karlstad (Camilla Nykvist)
Fortsatt högt inflöde innebär längre tid innan start.
Vi fortsätter med digitala gruppaktiviteter och
arbetsprövningar i små grupper.
Brukarrådet har deltagit på personalens planeringsdag
och bidragit med viktiga tankar om verksamheten.
Digitala deltagar‐utvärderingar av aktiviteter har gjorts.
Sommarschema gäller för perioden vecka 27 – 33, där
vi har stängt vecka 28‐29. Övriga veckor finns
möjlighet till aktivitet 3 gånger/vecka.
Lärvuxlärling (Ingabritt Watz)
Nu har lärlingsutbildning till Serviceassistenter varit i
gång i fem månader. Sju lärlingar finns inom hotell,
barn‐ och äldreomsorg och handel. Till hösten startar
ytterligare en grupp. Intresset har varit stort!
Under den 1,5 åriga utbildningstiden är man ute på sin
lärlingsplats 4 dagar/vecka. Utbildningen är för den
som lär genom praktiskt arbete. Arbetet sker i nära
samarbete med handledare för möjlighet att utveckla
yrkeskunskaper inom vald inriktning. Måndagar är
teoridag på Komvux med individuella yrkeskurser,
gemensamma kurser och träffar sin grupp.
Vill du veta mer om vilka som får söka och hur man
ansöker? Välkommen att kontakta oss
ingabritt.watz@karlstad.se, 054 540 19 59
Alternativt: https://karlstad.se/Utbildning‐och‐
barnomsorg/vuxenutbildning/om‐
vuxenutbildningen2/Sarskild‐vuxenutbildning‐‐‐Sarvux/

Fortsättning Nyhetsbrev juni 2021
Tillitsbyrån (Sara Emsevik)
Arbetsgruppen har träffats regelbundet och insamlat
information från målgruppen. Svårigheter finns att få till
en process under pandemin. Vi hoppas att kunna ses
fysiskt i höst för att analysera insamlat material.
Vårens kartläggningar har visat att det inom kommunens
olika verksamheter pågår många bra insatser. Det saknas
dock en samordning för att systematiskt kunna jobba med
främjande och förebyggande insatser på längre sikt.
Tillitsbyrån genomför i sommar workshops med totalt ca
60 ungdomar i ålder 16‐17 år. De kommer diskutera
begreppet Tillit och dess betydelse för hälsan, samt
samhällets stödinsatser utifrån olika fallbeskrivningar.
Fortsatt kartläggning kommer visa vad vi behöver
fokusera på för att åstadkomma förändringar som gynnar
målgruppen och leder till en öka hälsa.
Inkluderande arbetsmarknad (Ulrica Matthed)
BIP –den största progressionsmätningsstudie hittills, gjord
av Vaeksthusets Forskningscenter. Progressionsmätningar
av 11 utvalda indikatorer speglar om en person rör sig
närmare ett arbete samt vilka områden som personen
behöver utveckla. Gemensam är att indikatorerna går att
påverka genom olika insatser!
Avgörande faktorer för att individen ska komma i arbete:
‐ Progressionen mot arbetsmarknaden går fortare med
parallella insatser. Kombinationen jobbfokuserad insats
och hälsofrämjande/ social insats ger störst effekt.
‐Handläggarens tilltro till att individen ska komma i arbete
och vikten av handläggarkontinuitet.
Det är avgörande att verktyget är lokalt anpassas och
implementeras rätt. I Kristinehamn har AME, Stegen och
Försörjningsstöd, under våren, genomfört ett gediget
arbete med att anpassa materialet ‐ både indikatorer,
progressionskort och hjälpfrågor.
Nu pågår processen med att ta in deltagares synpunkter.
Verksamhetsutvecklare Emma Kjesbo, Karlstad kommun,
kommer ingår i gemensamt arbete efter sommaren.

Samverkansstruktur nollplacerade (Anna Widell)
En rapport har författats inför utvärdering om ev
kommande förlängning. Den intressanta rapporten
finns att läsa här:
https://www.samspelet.se/wp‐
content/uploads/2021/05/Delrapport‐projekt‐
Samverkansstruktur‐21‐05‐19.docx
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