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Kick-off




Projekten
Futuro Karlstad Flera deltagare är i avslutsfas
och ersätts under januari med nya. 2 finns i kö.
Just nu pågår insamling av uppgifter och
intervjuer genomförs för att kunna få till en bra
ettårsutvärdering.
Futuro Krhmn Grums. 10 deltagare finns i
Kristinehamn och 8 i Grums. Ingen kö finns i
dagsläget. Ingrid kommer att förändra schemat
under de närmaste veckorna




PåGång. Det finns fortfarande plats för fler
deltagare även om det börjar fylla på, speciellt i
Karlstad. Några personer har gått klar sin tid i
PåGång . De skattar generellt sitt välbefinnande
högre vid avslut än vid start.



VäxtKraft Någon avslutas, några går ut i praktik
och därför kommer några ytterligare deltagare in
i VäxtKraft denna vecka. Kö finns på 4 personer.



JobbTorg har nu startat sin deltagarverksamhet.
Vecka 3 skrevs 15 personer in i projektet.
Intag sker var fjortonde dag.

Hälsningar
Samspelet
/ Meta Fredriksson- Monfelt
ansvarig tjänsteman



Ungdomshälsa i Karlstad beviljas pengar till en
heltid projektledare i syfte att finna former för
samordnade insatser så att ungdomar kan söka
hjälp i tidigt skede via en gemensam arena.
Ungdomshälsa är ett samarbetsprojekt mellan
Landstinget och Karlstad kommun.
Konsult Bo Larsson informerade om nuläget i
förberedelsen för att eventuellt söka EU-medel
från Sociala fonden till ett genomförandeprojekt.
Utlysningstiden sträcker sig till 100226. Punkter
som togs upp var: målgrupp, medfinansiering,
projektägare, huvudman mm. Viktigt att hinna få
en demokratisk förankringsprocess. Tiden är
knapp för att hinna med i alla led.
Informationspunkterna innehöll bland annat:
- En arbetsgrupp med förankring hos parterna
arbetar med ettårsutvärderingen av Futuro.
Styrelsen beslutade om gemensamt möte med
Beredningsgruppen på eftermiddagen den 12
februari.
Budgeten för 2010 har reviderats då
tilldelningen beslutades först 091208. Samspelet
får en minskad intäkt på 620 tkr. Förbundet
kommer klara finansieringen av beslutade
aktiviteter trots minskningen. Men viss
reducering har skett i varje projektbudget.
Verksamhetsplan 2010 måste förändras på några
punkter utifrån tilldelningen. Nya skrivningen
beslutades av styrelsen.
Ingrid Veileby gav information gavs till
styrelsen om verksamheten i Futuro
Kristinehamn och Grums.

