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Nuläget i pandemi-tider

Medarbetare har fått utbildning i digitala
verktyg, specifikt i Teams. Det ger ett mervärde
till alla som inte kan ses fysiskt. Även om vi
lägger vinn om fysiska träffar enligt restriktioner.
Gräsmattan utanför huset, liksom tillgången
Stadsträdgården och Mariebergsskogen innebär
stora möjligheter.
Samspelet har, med hjälp av Karlstad kommun,
fått till ett eget uppringningsnummer till Teams
så att man kan delta på telefon om det inte funkar
med direkt uppkoppling.
Vilken nytta vi har haft av det telefonnumret!
Nuläge i insatser

Vi, tillsammans med deltagarna, håller i och håller ut.
Vi hjälps alla åt med, och i, flexibla lösningar.
Möjligheter för deltagare till prövning och praktik är
hos oss, liksom hos alla andra, väldigt svårt att få till i
dagsläget. Coronan slår hårt mot många företag.
Därför finns deltagare kvar i insatserna under längre
tid i avvaktan på ”nya tider och nya utsikter”.
Flödet in i Stegen Karlstad är lågt men har ökat något,
lite högre inflöde ses i Kristinehamn.
I TRIS aktualiseras ett fåtal ärenden.
Använder våra gemensamma samordnande
möjligheter. Vi kan samverka och planera ihop även
under Corona-tider!
Rekrytering i insatser

Tillitsbyrån Grums Ansökningstiden till
processledare går ut 24 maj.
Se annons via Samspelets anslagstavla.
Utökning Stegen Kristinehamn är klar. Vi hälsar
Sanna Stålbro välkommen. Sanna arbetar kvar 25 %
inom kommunens försörjningsstöd och 75 % i Stegen.
Siw Runnerström arbetar 100 % från 15 maj.
Utökning Stegen Karlstad är pågår. Intervjuer är
klara med arbetsterapeut och samordnare från
försörjningsstöd. Vi jobbar nu med att få till
övergångar mellan ordinarie part och Stegen.
Intervjuer för ny projekt-/processledare sker under
vecka 22 med de i Samspelet som lämnat intresse.
Strukturprojekt samverkan nollplacerade är klar
med intervjuer och projektledare vald. Än återstår
även här vissa delar i övergången mellan parterna.

Lokala styr-/samverkansgrupper och
Beredningsgruppen har under vecka 20 och 21
genomfört sina möten digitalt.
Minnesanteckningar finns att tillgå.
Länsgemensamt arbete Våld i nära relationer

Coronapandemin medför högre risk för våld i nära
relationer! Även inom hedersrelaterat våld.
Jämställdhetsmyndigheten tillfrågar pilotprojekten
(Samspelet är ett av sju förbund) Vad gör Ni för
att sprida information om risken för ökad våldsutsatthet?
Länsstyrelsen har som områdesansvarig i
Värmland fått i uppdrag att ta fram plan för
informationsspridning på kort och lång sikt.
En arbetsgrupp, där Samspelet ingår, ska till 5/6 ta
fram förslag på nya sätt för informationsspridning.
Två framgångsfaktorer i att motverka ökat våld är:
välfungerande samverkan o starka skyddsfaktorer
Planerad konferens Våld i Nära den 1 oktober
flyttas fram till våren 2020

Håll dig uppdaterad
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