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Styrelsen
Kick-off

Styrelsen samlades för första gången den 21 januari.
Mycket av tiden ägnades åt information om
samordningsförbund, styrelsens uppdrag och om
Samspelet i stort.
Valet av ordförande och vice ordförande skjuts upp
till nästa möte den 25 febr. Monica Klar, vice ordf.
2010, innehar tillsvidare posten som ordförande.

Studiebesök

Projekten
274 deltagare fanns inskrivna i verksamhet
finansierade av Samspelet den 31 december.
Sänkningen från 336 deltagare i november beror
på att inga nya deltagare skrevs in i JobbTorg då
ordinarie parter har svårt att, inför 2011,
bemanna på samma sätt som under hösten.
Idag är det oklart hur projektet kommer
framskrida.
Under år 2010 har totalt 606 deltagare funnits i
verksamheterna. 412 personer avslutade. 217 av
deltagarna har kommit ut på arbetsmarknaden
genom arbete/studier eller är aktuella på
Arbetsförmedlingen. Största antalet kommer från
förebyggandeprojektet JobbTorg.
Men även 1-årsprojekten visar på bra resultat
även om procentsatsen 50 % inte nås, då många
behöver mer medicinsk rehabilitering innan
arbetslivsinriktad rehabilitering är möjlig.
Under hösten har ett omfattande
förändringsarbete skett utifrån gjorda
utvärderingar av projekten Futuro och
VäxtKraft. En gemensam handlingsplan för
samverkan och samordning, framtagen av
berednings-, handläggargrupper och ”Samspelets
personal”, kommer att vara klar i februari.
Platser finns att tillgå!
Remittera där det finns behov från flera parter
med samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering
för medborgaren!

Möjlighet till studiebesök, för presumtiva deltagare
och för medarbetare hos parterna, finns att tilgå
första måndagen i varje månad kl. 13.30.
Anmäl till någon av våra samordnare om du vill
komma! Har du inte mailadressen? Kolla på
hemsidan www.samspelet.se eller maila till Meta.

Telefon
Vi kommer snart att avsluta vårt abonnemang på
054-15 88 29 så snart alla har anknytningar via
Karlstads kommuns växel ( se de nya telefonnumren
i tidigare Nyhetsbrev i januari -11).
Viktigt att du noterar varje persons växelnummer!

Esf-projektet Framsteget
Mobiliseringsgruppen träffas måndag 31 jan för
fortsatt arbete inför avstämning med Esf-rådet 18
febr. Informationsinsatser ges till berednings-och
handläggargrupper samt till ALI- och försäkringskassehandläggare.
Projektledaren Micke Eriksson kommer till
handläggargrupperna i mars månad för praktisk
information.
Annons processledartjänster kommer finnas ute på
Arbetsförmedlingens Värmlandssida senast andra
veckan i februari.
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