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Kick-off

Nu verkar våren vara på väg med små, små steg.
Dagarna blir längre och det är ljust både när man
går till och från jobbet. Härligt!

Styrelsemöte 100212
Största delen av förmiddagens styrelsemöte hade
avsatts till internt arbetsmöte. På eftermiddagen
diskuterade Styrelsen och Beredningsgruppen
gemensamma frågor under 2 timmar.
Det påbörjade arbete kommer fortsätta den 5 maj
med en heldag för styrelse och beredningsgrupp.
Styrelsens ordförande informerade att förbundet
inte kommer söka EU-medel från socialfonden
för ett genomförandeprojekt under nuvarande
utlysning (slut 100226) då den demokratiska
förankringsprocessen hos parterna måste hinnas
med innan en ansökan.

Samverkansinsatser via
handläggargrupper
Under 2009 har kommunernas handläggargrupper
diskuterat möjligheter i samverkan för
166 personer.
81 personer har remitterats till verksamheter
finansierade av samordningsförbundet.
Kommunerna har remitterat 41 personer,
Arbetsförmedlingen 28, Försäkringskassan 4 och
Landstinget 8 (psykiatrin).
Vi tackar alla involverade för ett gott arbete!

Finansierade verksamheter
Under år 2009 har totalt 61 deltagare funnits i de
verksamheter som förbundet finansierar.
Av de ovan beskrivna 81 remisserna så har några
tackat nej, några bedömts inte klara av ett
deltagande och några står på kö till projekten.
Futuro är det enda projekt som pågått under hela år
2009. Övriga har startat under året; VäxtKraft med
deltagare i mars, PåGång i slutet av september och
Futuro Kristinehamn o Grums i mitten av oktober.
JobbTorg startade med deltagare i januari 2010.
Vecka 6 år 2010 finns 86 deltagare i verksamheter
finansierade av förbundet.

Platser i projekten
Beslutspunkterna innebar följande:

Skrivningen i föreslagen årsredovisning
beslutades inför dialog med revisorerna

Arbetsförmedlingen tillsammans med IFO
Kristinehamn vill bryta trenden att bli fast i
försörjningsstöd. Det innovativa med Projekt F, är
metodiken där näringslivscoachen även handleder
arbetsgivare förebyggande och kontinuerligt för
att öka möjligheterna för den enskilde att kunna
få en anställning via kommunen.
Kostnaden för ett år uppgår totalt till 564 tkr.
Beslutsunderlaget behöver kompletteras med vissa
punkter innan beslut kan tas. Styrelsen uppskjuter
därför beslutet till styrelsemötet 10-03-12.

Det finns fortfarande kö till Futuro Karlstad och
VäxtKraft men kön har minskat. Futuro Krhmn o
Grums har mer än fullt och ingen kö.
När det gäller PåGång och JobbTorg finns platser.

Fortsatt arbete
Det är viktigt att varje handläggare funderar på om
hon/han har någon som behöver delta i Samspelets
verksamheter. Remittera till projekten!
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