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Projekten totalt
Kick-off

Fler och fler deltagare finns i verksamhet finansierad
av förbundet. Under vecka 14 fanns totalt 105
deltagare.
Det finns nästan ingen kö till något projekt. Därför
är det viktigt att handläggarna hos våra
samverkansparter identifierar medborgare med
behov av samordnad rehabilitering och remitterar
till Samspelet.

Rapport från styrelse 100409
Protokollet finns att läsa på www.samspelet.se i
mitten av vecka 16. Här är några av punkterna:
 Nytt projekt för beslut! Samverkstan –
presenterades av Runar Skoglund, IFA Karlstad
och Annika Dahlman, Arbetsförmedlingen
Behovet finns hos dem som, på grund av psykisk
funktionsnedsättning, inte klarar att ta sig ut på
arbetsmarknaden. Metodiken Supported
Employment (SE) är grunden för Samverkstan.
Personen, boende i Karlstad, Hammarö eller
Grums, ska vara anvisningsbar av arbetsförmedlingen och får direkt komma ut på den
öppna arbetsmarknaden i en 12 månaders
utvecklingsanställning.
Projektägare är Karlstad kommun
Projektet är 3-årigt med en tänkt volym på 125
personer. Kostnaden på årsbasis beräknas till
knappt 3 miljoner när verksamheten är i full
drift.
Styrelsen är positiva till projektet men
återremitterade projektplanen för vissa
kompletteringar innan beslut.
 Åresredovisningen antogs.
Revisionens granskning innebar att förbundet
fick godkänt på alla punkter för år 2009.
 Gällande utvärderingen av Futuro så
redovisades de av utvärderarna föreslagna
punkterna. Flertalet är redan åtgärdade eller på
gång att åtgärdas. Pay-off och implementering
kvarstår.

Studiebesök hos projekten i
Karlstad
Första måndagen i varje månad kl. 13.30 , med
start 3 maj finns möjlighet till studiebesök för
handläggare och eventuella deltagare i Karlstad.
Besök bokas hos samordnaren för projektet.
Nästa möjlighet blir 7 juni kl. 13.30. Inget i sommar.
Kom gärna och besök oss i Orangeriet eller på IFA.

Rekrytering PåGång
Rekrytering till ersättare för Pontus pågår för fullt.
11 har sökt och 3, mycket kompetenta personer, har
tagits ut för intervju. Vi räknar med att vara klara i
slutet av denna vecka (15).

Jobbcoach
Vår jobbcoach Sanna slutar hos oss i och med denna
vecka. Runar Skoglund, IFA, kommer att hjälpa oss
på deltid för att täcka behovet. Välkommen Runar!
Vi tackar Sanna för den tid hon arbetat hos oss och
önskar henne lycka till i sitt arbete som lärare.
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