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Protokollet finns att läsa på www.samspelet.se i början
av vecka 42. Här är ett axplock av punkter:
 Projektplan VäxtKraft Under våren har arbete
pågått med att förändra i arbetssätt och projektplan efter
gjord utvärdering. Reviderad projektplan beslutades.
 Utökning av JobbTorg Från vecka 41 länkas
ungdomar från Hammarö och Grums, vilka söker eller
har försörjningsstöd, till JobbTorg i Karlstad.
 Handlingsplan för samordning i Samspelet
Beredningsgruppen, Handläggargrupperna och de som
arbetar i Samspelets projekt har vid en lunch-till-lunchkonferens, under ledning av Marie Fridolf, tagit fram en
handlingsplan för ökad samverkan och samordning.
Arbetsgrupper har bildats utifrån framtagna utvecklingsområden. Styrelsen berömde planen och godkände den.
 Hammarö söker medel för projekt ”Arbetsplats
Hammarö”. Ställningstagandet till beviljande kan ske
först efter att vissa kompletteringar gjorts.

Projekten totalt
Vecka 40 fanns totalt 175 deltagare i verksamhet
finansierad av förbundet.
Handläggargrupperna har, under september, identifierat
14 personer i behov av Samspelets verksamheter.

Förändrat arbetssätt
Det tidigare Samrådet har avyttrats. Istället fungerar den
lokala handläggargruppen som Samverkansteam
tillsammans med dem som arbetar i projekten.
Nytt underlag för deltagande finns framtaget. Rutorna
per projekt är borttagna. Istället går remissen till
Samspelets verksamheter där Samverkansteamet,
utifrån ifyllt underlag, beslutar om vilken verksamhet
och vilka aktiviteter som kan stödja deltagaren bäst i
den individuella handlingsplanen.

20,5 MKr till Värmlandsförbunden
De 5 Samordningsförbunden i Värmland har
gemensamt sökt Esf-medel från utlysningen
” Innovativa insatser före, under och efter
arbetslivsintroduktionen” och beviljats 20.5 MKr.
Projekt Framsteget är ett transnationellt projekt.
Insatserna är till för dem som inte längre kommer få
ersättning från Försäkringskassan. Nuvarande
arbetslivsintroduktion är 3 månader. I Framsteget
kan man delta 10 månader.
Nu startar mobiliseringsfasen där aktiviteter och
arbetssätt ska utarbetas. Näringslivet och brukare
kommer att involveras.
Fryksdalens Samordningsförbund är projektägare.
Annons finns ute vecka 41 för rekrytering av
projektledare, administratör och ekonom. 7 personer
kommer senare att rekryteras till deltagararbetet.
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