
Nyhetsbrev -Januari 2022

Vad har hänt?

Vad händer? På gång...

SamSIP
Carol Obregon har nu börjat 
som processledare i Sunnerbo 
samordningsförbund på 25% 
och ska arbeta med SamSIP 
och utveckla det arbetet. Läs 
mer om SamSIP här. 

Samordningsförbundet verkar enligt lagen om finansiell 
samordning av rehabiliteringsinsatser (FINSAM 2003:1210). 
Medlemmar/ ägarparter i förbundet är Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen, Region Kronoberg och kommunerna 
Ljungby, Markaryd och Älmhult. 

FramSam
FramSam avslutas och en slutrapport är på gång. 
Projektet har handlat om att deltagare inom 
Arbetsförmedlingens Etableringsprogram som inte 
uppnått progression inom SFI har erbjudits 
yrkeskurser, samt evidensbaserade arbetssätt för 
inlärningssvårigheter i kombination med SFI. På så 
sätt har de fått möjlighet att tillgodogöra sig språk- 
och yrkeskunskaper som möjliggör tillgång till 
arbetsmarknaden och självförsörjning. Vill du veta 
mer om FramSam klicka här. 

www.sunnerbosf.se
Följ oss på Instagram: sunnerbosf

Tegelbruket
Ett nytt projekt, Tegelbruket är på gång. 
"Efter lång tids sjukfrånvaro eller arbetslöshet finna 
en väg bort från utanförskap kan vara en utmaning. 
Utmaningen kan förstärkas av funktionsnedsättning, 
språk, kultur och faktorer som avsaknad av 
utbildning och erfarenhet. Inom det som kallas för 
gröna näringar så finns en efterfrågan på arbetskraft. 
Detta i kombination med att flera studier visar att en 
grön miljö har en positiv effekt i rehabilitering och 
som motivationshöjande omgivning för individen, 
har lett fram till ansökan om projekt 
Tegelbruket" (Ansökan om medel). Ni kan följa 
projektet på vår Instagram samt genom vårt 
nyhetsbrev framöver. Kolla även in här

Strategidag
I februari kommer vi att ha en gemensam strategidag 
tillsammans med Värend. Då samlas Styrelser, 
beredningsgrupper-utvecklingsgrupper för att hitta 
strategier för 2022.

SeSaM förlängs
Projektet SeSaM förlängs då det är viktigt att 
frågorna behandlas långsiktigt och inte blir 
beroende av korta projekt vars effekter inte följs 
upp.
Planen framåt är att: 
-genomföra utbildningsinsatser för politiker och
tjänstemän inom socialt entreprenörskap.
-Skapa hållbara stödstrukturer internt i
kommunerna bl a genom de policydokument men
även handlingsplaner som är aktuella i
kommunerna. Läs mer om SeSaM här

 Vi finns nu på Instagram.Vill du följa vårt 
arbete och se vad vi gör följ oss här sunnerbosf

Samverkansutbildning
I januari sätter en pilotgrupp igång och testar 
samverkansutbildningen digitalt via vår plattform 
sammans.se. Deltagarna på utbildningen kommer 
ifrån våra medlemsparter. På sammans.se är tanken 
att vi framöver ska erbjuda både föreläsningar och 
utbildningar. 

Kika in här!

https://sunnerbosf.se/l/insatser/26590
www.instagram.com/sunnerbosf/
https://sunnerbosf.se/l/insatser/47211
https://sammans.se/u
www.instagram.com/sunnerbosf/
https://sunnerbosf.se/l/insatser/64376
www.instagram.com/sunnerbosf/
https://sunnerbosf.se/l/insatser/47213
https://sunnerbosf.se/sv
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