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Rapport från styrelse 101105
Protokollet finns att läsa på www.samspelet.se i början
av vecka 46. Här är ett axplock av punkter:
 Redovisning av handlingsplaner
Två arbetsgrupper hade sammanställt sitt arbete vilket
redovisandes på styrelsen. Här följer några punkter:
- Gemensam ingång med bedömning och handläggande
via Samverkansteam
- Individuella handlingsplaner med möjlighet till olika
aktiviteter enskilt eller i grupp. Aktivitetsflöde
- Bedömningsmall om stegförflyttning
- Uppföljning och utvärdering tillsammans med
deltagare, remittent och involverade parter

Projekten totalt

 Verksamhetsplan och Budget diskuterades. Beslut
tas 101203 på styrelsemötet, efter att Regeringen har
beslutat om förbundens tilldelning.

Vecka 44 fanns totalt 274 deltagare i verksamhet
finansierad av förbundet.
Samverkansteamen har, under oktober, identifierat
19 personer i behov av Samspelets verksamheter.
Nya arbetssättet innebär att det finns möjlighet att
remittera flera. Platser finns att tillgå inom någon
månad.
Detaljerad redovisning per projekt finns att tillgå
liksom en tertialredovisning per kommun med fokus
på försörjning in verksamhet och försörjning efter
avslutat deltagande.
Hör av dig om du vill ha materialet på mail!

 Projekt VäxtKraft förlängs med ytterligare ett års
verksamhet till och med 120331

Ledigt arbete

 Styrelsen beslutade att följa beredningsgruppens
förslag om att inte bevilja medel till ”Arbetsplats
Hammarö” då gjorda inkomna kompletteringar inte
besvarar de frågeställningar som efterfrågats.

Styrelsen uttryckte sin belåtenhet över det arbete som
utförs och har utförts i de nybildade arbetsgrupperna, i
Samverkansteamen och Beredningsgruppen samt av
dem som arbetar i våra verksamheter.
Årets valresultat kommer att innebära att vi får stora
förändringar i Samspelets styrelse efter årsskiftet.
Troligen kommer de flesta av nuvarande politiker inte
finnas kvar utan ersättas.
Troligen vet vi mer efter nästa styrelsemöte 101203.

Från 1 jan -11 behöver vi en jobbcoach till
Samverkstan.
Liselotte Berg kommer att återgå till sitt arbete som
SIUS-konsulent efter årsskiftet.
Annonsering sker internt hos parterna med start i
mitten av vecka 45. Sista ansökningsdag är 101126.
SÖK gärna denna möjlighet!
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