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Protokollet finns att läsa på www.samspelet.se i slutet
av vecka 37. Här är ett axplock av punkter:
 Projektplan Futuro Under våren har arbete pågått
med att förändra i arbetssätt och projektplan efter gjord
utvärdering. Den nya projektplanen för de båda Futuroprojekten beslutades av styrelsen.

Nya medarbetare

 Utökning av JobbTorg. Från vecka 36 ingår alla
Karlstadsungdomar som söker på Arbetsförmedlingen i
JobbTorg från inskrivningsdagen.
Styrelsen beslutade utifrån beredningsgruppens förslag
att även länka ungdomar från Hammarö och Grums till
JobbTorg, Karlstad. Arbetet startas i september och
gäller först de ungdomar som söker eller har
försörjningsstöd.

Projekt Samverkstan
Runar Skoglund, projektsamordnare och
Lise-Lotte Berg, jobbcoach började i augusti.
Projekt VäxtKraft
Marianne Lindh ersätter, från 1 september,
Maria Vackinger som valt att inte arbeta kvar
JobbCoach Futuro och VäxtKraft
Annika Dahlman startade 1 september



Vi hälsar våra nya medarbetare hjärtligt
välkomna och ser fram mot en spännande höst.
Vi hälsar också Anders, Susanne, Pär och
Stefanie hjärtligt välkomna som resurser till
JobbTorg där Lisa, Jonas och Sofie redan finns.

Delårsredovisningen antogs

 Styrelsen beslutade om att tillskjuta pengar till
kompetensutveckling för parternas handläggare i en
stor utbildningsinsats vilken planeras inför år 2011.
KUR-utbildningen kommer att ske om medel beviljas
från regeringen.

Möjlighet till Studiebesök

 Sven Vikberg från Payoff redovisande den
utvärdering, NyttoSam, styrelsen beslutat för Futuro.

Första måndagen i varje månad kl. 13.30
finns möjlighet till studiebesök för handläggare
och deltagare.
Besök bokas hos våra samordnare.

Projekten totalt

Samverkansdagar

Vecka 36 fanns totalt 151deltagare i verksamhet
finansierad av förbundet.
Handläggargrupperna har, under sommaren, identifierat
24 personer vilka är i behov av verksamheterna i Futuro,
VäxtKraft och PåGång.

Styrelsen har beviljat handläggargrupperna,
beredningsgruppen och dem som arbetar i
Samspelets verksamhet att, tillsammans med
Marie Fridolf , den 29 – 30 sept, ha en lunchtill-lunch-konferens under temat samverkan.

Diskussioner pågår om att förändra arbetet inom och
mellan våra verksamheter tillsammans med
handläggargrupperna. Handlingsplan ska tas
samverkansdagarna 29 – 30 september.
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