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Sommarsituationen i våra insatser

Stegen Karlstad försöker hålla verksamheten igång
på bästa sätt under sommaren. Insatsen har därför
bara semesterstängt vecka 29–30.
Back-up: Camilla Nykvist vecka 29 och Caroline
Elfman vecka 30.
Stegen Kristinehamn har också minimerat antal
veckor med semesterstängning. Så här är verksamhet
hela sommaren förutom vecka 27 och vecka 30.
Back-up: Arbetsmarknadsenheten
TRIS Hammarö /Grums har beviljats stängning
vecka 27–32 då det är svårt med vikarier.
Kanslifunktionen har semester under juli.
Back-up: Förbundschefen går alltid att nå via mail
eller sms både gällande kansli- och Stegen-frågor.
Rekrytering i insatser

Tillitsbyrån Grums; Intervjuer har genomförts och
nu pågår referenstagning.
Utökning Stegen Karlstad är klart. Dock kvarstår
vissa formalia för någon.
Camilla Nykvist kommer efterträda Caroline som
projekt-/processledare i mitten av augusti. Camilla
har funnits med i Stegen sen start och har en gedigen
kunskap om deltagare, samverkan och processer.
Andrea Erlandsson startar heltid som samordnare
den 10 augusti. Andrea jobbar idag på försörjningsstöd i Kristinehamn.
Lina Lettenström kommer som förstärkning från
försörjningsstöd i Karlstad och börjar i september.
Vi hälsar Camilla, Andrea och Lina välkomna i
sina nya uppdrag!

Styrelsen beviljade medel för 3,5 år till
samordnare för Lärlingsutbildning för personer
tillhörande gruppen vuxna 20–29 år med
funktionsnedsättning vilka tillhör särskild
utbildning för vuxna, Gymnasieförvaltningen
Karlstad. Förvaltningen tillskjuter egna medel till
övriga delar inom utbildningen. Målen är att fler
kvinnor och män når arbetsmarknaden samt en
ökad samordning mellan involverade parter.
Planeringsfasen startar i augusti för uppstart av
utbildningsmöjligheter, inom olika inriktningar,
vårterminen 2021.
Rektor på Tingvallagymnasiet är projektägare.
Ekonomisk tertialredovisning visar att förbundet
kommer få ett högre eget kapital än prognostiserat
Orsaker är bla. kopplat till Corona-pandemin.
Folkhögskolan Kristinehamn har ansökt om
förlängning av SkaparKraft i ett år. Ansökan har
avslagits av styr- och beredningsgrupp i avsaknad
av realistisk implementeringsplan. Styrelsen
fastställde beredningsgruppens beslut.
Revisionsrapport och revisionsberättelse lyftes.
Vissa förändringar kommer ske inom området
avtalsskrivande utifrån revisionens påpekande
gällande projektägarens roll som ansvarig för
beviljade medel till viss insats/projekt.
Metodutvecklingsprojektet Rehab.koordinator
inom öppenvård psykiatri, Bryggaregatan
Karlstad avslutades 200531. Regionen kommer
jobba vidare med synliggjorda utvecklingsbehov
och Anna kommer inte fortsätta i samma uppdrag.
Samspelet tackar Anna Sigurdsson-Rådström
för den tid vi fått nöjet att samarbeta med dig.
Planerad konferens Våld i Nära den 1 oktober
flyttas fram till 17 mars 2020.
Håll dig uppdaterad
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