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Protokollet finns att läsa på www.samspelet.se i
början av vecka 50. Här är ett axplock av punkter:
 Budget 2011. Föreslagen budget för år 2011
antogs. Styrelsen kommenterade att det är viktigt
att tänka framåt och ha en långsiktighet i både
budget och verksamhetsplan utifrån
samverkan/samordning och/eller produktion.
 Verksamhetsplan 2011 antogs. Styrelsen
fastslog att är verksamhetsplanen är välarbetad
och informativ så att det är lätt att följa planerad
verksamhet 2011.
 Diskussion om kvalitetssäkring kring
remittering och intag av deltagare i verksamhet
finansierad av Samordningsförbundet Samspelet.
Beslut:
Alla ”ärenden” ska slussas in via
handläggargruppen/ samverkansteamet så att
en kvalitetssäkring kring intaget av deltagare kan
ske, genom att alla parter finns representerade
(undantag JobbTorg och projekt F).
Personer med aktivt missbruk kan inte delta i
arbetslivsinriktad rehabilitering finansierad av förbundet.
 Styrelsen vill framföra sin uppskattning, till
dem som arbetar i Samspelets aktiviteter/projekt,
för ett mycket bra utfört arbete.
Man ser mycket positivt på den samverkan/
samordning och produktivitet som har tagit fart
under hösten. Därmed riktar man sin uppskattning
också till alla som arbetar i handläggargrupperna
och i beredningsgruppen.
 Det är ännu inte klart vilka som kommer att
sitta i Samspelets styrelse nästa år.
Första styrelsemöte med nya styrelsen är planerat
till den 21 januari.

Projekten totalt
Vecka 48 fanns totalt 335 deltagare i verksamhet
finansierad av förbundet. Remittera dem som har
behov! Platser finns att tillgå inom någon månad.
JobbTorg kommer från årsskiftet att återgå till att
deltagarna är inskrivna både hos kommunen och
Arbetsförmedlingen.
Framsteget: Projektledare, administratör och ekonomi
finns nu på plats i Sunne. Redovisning gjordes 101124
för Esf-rådet i Gävle, vilka var nöjda med hur arbetet
hitintills framskridit.

Nyhetsserie
Värmlands Folkblad har visat intresse för ”de goda
exemplen” som via Samspelet fått hjälp att komma ut i
arbetslivet. Intervjuer pågår med några av våra
deltagare. Det är ännu inte klart när publicering kommer
att ske av den intervjuserie som Caroline Englund gör.
I vecka 48 fanns reportage från projekt F av annan
reporter. Tyvärr framgick det inte av artikeln att
projektet är en del av Samspelets verksamhet.
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