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Vad har hänt?

Vad händer?

På gång...

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. 

Tegelbruket är igång. Projektledare Zsuzsanna har börjat 
arbeta och den 1 april börjar projektmedarbetare Makiko.

www.sunnerbosf.se

- 

I Sunnerbo samordningsförbund arbetar vi med 
insatskatalogen.  Insatskatalogen är ett sökinstrument 
vars syfte är att effektivisera och rationalisera sökandet 
efter insatser för dem i behov av stöd mot 
egenförsörjning, inkludering och ökad livskvalitet. 

Saknar du en insats? Tveka inte att höra av dig. Katalogen 
är under ständig uppbyggnad och det är tillsammans vi 
kan bygga något riktigt bra!

Läs mer på:
www.sunnerbosf.se eller på 
www.insatskatalogen.se

Samverkansutbildning
Nu har en pilotgrupp testat att gå 
samverkansutbildningen via vår utbildningsportal 
sammans.se. Det funkade bra med lite justeringar. Så nu 
öppnar vi inom kort upp för en samverkansutbildning 
där du kan anmäla dig! Du kan boka in datumen redan 
nu 17, 20 och 31 maj.

Instagram: sunnerbosf

Här plöjs åkern där det ska odlas

BIP-kickoff
Vi bjuder nu in till en kick-off för att sprida kunskap om 
studien och de möjligheter den kan ge för människor i 
våra målgrupper. Denna kick-off är en inledning till en 
gemensam process utifrån BIP-studiens resultat

Datum 20 april 09.00- 12.00
Ingen föranmälan behövs och länken för att delta hittar 
klicka in här

SamSIP
Processledare Carol är igång med att informera om 
SamSIP för de som vill. Kommunerna, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har haft 
utbildningstillfälle eller har ett tillfälle inbokat. Är du 
inte inbokad på någon av dessa hör av dig till Carol så 
kan du får information direkt ifrån henne eller så kanske 
det är fler på din arbetsplats som är intresserade, då kan 
ni boka in ett utbildningstillfälle.
Carols kontaktuppgifter hittar du här 

 Det planeras för fullt just 
nu, allt ifrån vilka 
produkter som ska 
beställas och odlas till att 
ta jordprover. Snart är vi 
redo för att ta emot vår 
första deltagare på vår 
nya gröna arbetsträning.

Gör små saker med stor kärlek
Nytt tema i gör små saker med stor kärlek planeras. Till 
hösten kommer vi att erbjuda nya dagar med 
föreläsningar inom detta område.

Kommunikationsplan
Vi är i full gång att ta fram en gemensam 
kommunikationsplan tillsammans med 
Samordningsförbundet Värend och våra medlemmar. 

Vi vill också passa på att önska er 
en glad påsk!

Cecilia & Ann-Sofie

https://sunnerbosf.se/sv
www.sunnerbosf.se
www.insatskatalogen.se
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