
 
 
                         Våld i nära relationer – att öka upptäckten 

Samspelet är ett av sju förbund som startade med 
Regeringsuppdraget att öka upptäckten av våld 2020. 
Under 2021 har dryga hundratalet enkäter samlats in 
vid fysiskt Stegen-möte (bra jobbat i Corona-tider). 
Svaren visar att 72 % av de svarande upplevt olika 
former av våld, lite högre procent bland kvinnor.  
39 % av de svarande har bevittnat våld som barn och 
inom dessa har 72 % själva upplevt våld i vuxen ålder. 

För mer kunskap om uppdraget se 
http://nnsfinsam.se/stoppavaldet.aspx 

Samspelet är fadder till två andra förbund som startat. 

BIP-konceptet 
I mars kommer Värmland ha tre certifierade utbildare; 
Camilla Holmberg, Stegen , Emma Kjesbo, Karlstad 
kommun och Anders Boström, Eda kommun. 
Efterfrågan på BIP-konceptet är stort, speciellt i de 
värmländska kommunerna som kan få stöd i arbete via 
sina samordningsförbund. Vi kan gärna informera om 
helheten först så att rätt grund lägga innan arbetet 
startas.Vi förbereder informationer med olika längd.  
Hör av dig till undertecknad om intresse finns. 

Arbetsintegrerade sociala företag (ASF) 
Intresset för ASF är ökat markant sista tiden, bl.a. i 
Kristinehamn utifrån politiskt beslut. 
En plan läggs för inspiration och kunskap: 
- 27 januari gavs en mycket informativ föredragning 
via Finsam Karlskoga/ Degerfors, Karlskoga kommun 
och Möckelnföreningarna. 
Tack Mari Cedervall. Nisse Varg och Sofia Tungfeldt. 
- Karlstad kommun IFA bjuder in till studiebesök med 
information om sociala företag. Kunde inte genomföras 
pga pandemin. Nytt datum kommer inom kort. 
- Baskunskap om ASF/sociala företag, Johan Holst 
Mediagruppen Karlstad, ASFLyfter och Scoopi 
- CaféREKOmmenderas, en del i ett Sverige-koncept 
med franchise-kedja. Finns intresse? 
Datumen kommer inom kort via Beredningsgruppen. 
 
Samspelet på Nyhetsmorgon TV4 
Nej inte riktigt. Men Samspelet, liksom andra 
samordningsförbund, framhålls som parternas 
möjljggörare. Kolla inslaget där Johanna Halvardsson 
besöker studion? 
https://www.finsam.se/nyhetsarkiv/nyheter/2021-12-
30-ta-vara-pa-styrkan-och-ova-pa-det-som-ar-svart 
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                                  Tibast i knoppning i januari (foto: Agneta Sjögren) 
 
Insatser under Corona-restriktioner 
Ja då var det tyvärr dags igen att, i möjligaste mån, undvika 
kontakter pga pågående smittspridningen. Så nu jobbar vi 
mer från hemmaplan och finns på plats i reducerad skara. 

Stegen Karlstad  
Vi har lärt oss att använda digitala lösningar, men det 
fysiska mötet är av stort värde och saknas. Gruppaktiviteter 
finns både i digital utformning och fysiskt i utemiljöer. 
Många är intresserade av Stegen så viss kö finns från 
inledande SAMSIP tills personen kan starta. 

Stegen Kristinehamn  
Sanna Stålbro jobbar nu heltid i Stegen då Camilla 
Holmberg har uppdraget att inte bara utbilda i tjänste-
design, utan även inom BIP-konceptet. Därför sker viss 
omfördelning av arbetsuppgifter vilket kan påverka så att 
det tar lite längre tid innan deltagande i Stegen. 

Lärvuxlärling 
Projektet präglas av individuellt upplägg med aktiv elev-
delaktighet med täta uppföljningar av både teoretiska och 
praktiska delmål. Ett projekt som även bidragit till att 
stärka andra utbildningars kvalitets- och utvecklingsarbete. 
Samverkansstruktur nollplacerade  
Identifierade utvecklingsområden är kommunikation samt 
styrning och ledning för ökad kompetens. Parterna kommer 
bilda en arbetsgrupp per område.  

Tillitsbyrån 
En workshop genomförs i januari för att tillvarata insikter 
och kunskap som ett steg i att utforska underliggande 
strukturer för att möta målgruppens komplexa behov för att 
nå ett behovsanpassat arbetssätt i kommunala verksamheter 
tillsammans med externa aktörer. 
 
TRIS Hammarö och TRIS Grums 
Arbetet är, från 2022, implementerat hos involverade 
parter. TRIS-team och styrgrupp finns fortsatt kvar och 
kontaktvägarna är desamma som tidigare.  
Information finns fortsatt på Samspelets hemsida. 
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