
Vad har hänt sedan sist?

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. 

- 

www.sunnerbosf.se
Instagram: sunnerbosf

Gör små saker med stor kärlek
Till hösten kommer vi att erbjuda nya dagar med föreläsningar 
i ensamhet, tillhörighet och psykisk hälsa. Inom kort kommer 
det gå att boka in sig till dessa tillfällen på www.sammans.se. 
Första dagen kommer att starta med en kickoff på plats på 
Linnéuniversitetet. 
Save the dates

• 26/10 kl. 09-12 Kickoff på Linneuniversitet
• 26/10-16/11 Digitala föreläsningar

Samverkansutbildning
Den 3 oktober kickar vi igång vår samverkansutbildning igen. 
Det börjar med en heldag och träff fysiskt för att följa upp med 
två halvdagar digitalt den 7 och 12 oktober. 
För vem är då utbildning? Du som möter människor i ditt 
arbete som är i behov av insatser från två eller flera  
myndigheter samtidigt och tillhör Sunnerbos medlemsparter: 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen eller 
kommunerna Ljungby, Markaryd eller Älmhult.
Anmäl er här 

Cecilia, Ann-Sofie

 & Carol

Nyhetsbrev -Juni 2022

Strategidag
Vi har haft en strategidag tillsammans med styrelsen och 
beredningsgruppen. Dagen började med en inspirerande 
föreläsning av Pelle Sandstrak -Mr Tourette. Han pratade om vad 
som är normer och att vara annorlunda. Det gav många skratt men 
även en del tårar. Vi som arbetar i kommuner och i myndigheter 
kan göra stor skillnad för andra människor. Dagen fortsatte med 

Glad midsommar och trevlig semester önskar vi er!

Bip  
Vi har nu haft utbildning i progressionsmätning utifrån 
BIP-stduien. Några av våra medlemmars medarbetare har 
deltagit. Utbildningen har varit väldigt uppskattad.

Regionfullmäktige 
15/6 bjöds vi in till Regionfullmäktige tillsammans med 
Samordningsförbundet Värend. För att informera om 
förbunden samt förbundens likheter och olikheter. 
Verkligen supertrevligt att få möta ”politiken” i vår region 
och att få prata om vad vi gör och vilka vi är

mycket spånande och tankar kring vad vi kan jobba vidare. 

Besök
Centerpartiet och talesperson för arbetsmarknadsfrågor Alireza 
Akhondi var på besök i Kronoberg den 25 april. Vi fick då 
möjlighet att diskutera förbundens roll och framtid. På mötet 
deltog även Samordningsförbundet Värend och Finnvedens 
samordningsförbund.

Nätverket Kust till Kust
Vi har haft träff med samordningsförbunden i kust till kust-
nätverket. Vi delar med oss av vad vi gör i förbunden till 
varandra. 

Tegelbruket -film
Vi har spelat in en film om Tegelbruket som ni gärna få titta på 
och använda i mötet med individer. Den förklarar vad projektet 
innebär på ett lätt och förståeligt sätt. Filmen hittar ni här

SamSIP
Utbildning och konsultation i SamSIP erbjuds av processledare 
Carol Obregon. Så här tycker Carl Lundqvist, 
Arbetsmarknadssamordnare, efter att ha deltagit på en 
utbildning som bestod av två tillfällen i Älmhults kommun: "Vi 
är väldigt nöjda med utbildningen och jag är övertygad om att vi 
kommer ha nytta av Sam-SIP"

KAA nätverksträff 
Den 17/6 träffades KAA-nätverket digitalt via Teams.
Mona Fredin från Växjö kommun var inbjuden och berättade 
lite om Funktionell familjeterapi.

https://sunnerbosf.se/sv
www.sammans.se
https://sunnerbosf.se/l/insatser/64376
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