
Vad har hänt sedan sist?

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
Nu det snart dags för vår kickoff och våra föreläsningar i 
ensamhet, tillhörighet och psykisk hälsa. Tillsammans med 
Samordningsförbundet Värend, Region Kronoberg, 
Länsstyrelsen, Växjö kommun och Linnéuniversitetet 
ordnar vi dessa tillfällen och allt är gratis. Detta tillfälle 
och mer informaton hittar du på www.sammans.se
Sammans är våran utbildnings och föreläsningsportal 
som vi använder när vi vill sända något digitalt.

• 26/10 kl. 09-12 Kickoff på Linneuniversitet

• 26/10-16/11 Digitala föreläsningar

Cecilia, Ann-Sofie

 & Carol

Nyhetsbrev -Oktober 2022

Vi har haft styrelsemöte där en 
uppföljning av alla insatser 
presenterades. Till vänster har vi 
Anders Jönsson för SesSam. Carol 
Obregon för SamSIP, Nina Narvén 
för Fokus 2.1, Zsuzsanna Orozs för 
Tegelbruket

Förbundschefsdagar
Vår förbundschef kommer att delta på förbundschefsdagarna  i 
Stockholm den 19-20 oktober. Dessa dagar anordnas av Nationella 
rådet -Finsam.

Vi var på ett studiebesök på en av våra 
insatser Tegelbruket -en grön 
arbetsträning . De vi bjöds på en soppa på 
de råvaror som de själva odlat och bakat en 
kaka med lavendelsocker ifrån trädgården. 
Ni kan läsa mer om våra projekt på 
www.sunnerbosf.se

Samordningsförbundet Centrala Östergötlands redaktion 
presenterar Insatskatalogen
"Kollegor, egenskrivna lappar och listor på skrivbordet, privata 
kontakter eller rent av tur. Att ha koll på vilka insatser som finns 
för de som är i behov av samhällets tjänster och stöd är inte så 
lätt för handläggare och myndighetspersonal. Därför finns 
Insatskatalogen. Där hittar du alla insatser samlade på ett och 
samma ställe. Insatser som hjälper individer att komma ut i 
arbete, studier eller annan sysselsättning eller på annat sätt 
skapar ökad livskvalitet. Webbinariet ger dig inblick i verktyget 
och hur du på bästa sätt kan använda det i din yrkesvardag.

Datum: 16 november Tid: 09.00-09.30 
Var: digitalt
Anmäl dig här

Fokus 2.1
Projektet Fokus 2.1 börjar gå mot ett slut i den här tappningen. En 
slutrapport  är på gång . De flesta deltagarna är avslutade i projektet och 
avslutningsrapporterna är skickade till de aktuella 
samverkanspartnerna. Det görs en enkät om hur samverkan i Fokus 2.1 
har fungerat. Den kommer att skickas ut till samtliga som har 
samverkat med Fokus 2.1 under tiden projektet varit igång. 

Nätverket för Samordningsförbunden i syd -Kust till kust har 
träffats på Gotland och vilka dagar det blev. När alla träffar har varit 
digitala så länge så var det otroligt roligt att träffas fysiskt på plats. 
Här har vi utbyte av varandra då vi delar med oss, tipsar och lyssnar. 
Denna gång var det Greta från Gotlands Samordningsförbund som 
fixade dessa dagar. 

Pelle Sandstrak kommer tillbaka 
I våras kom Pelle och berättade om sitt liv med tourettes. Det blev en 
mycket uppskattad föreläsning. Nu kommer han tillbaka med Mr. Tourette 
och jag 2.0 – Vad hände sen? Du som arbetar hos någon av våra 
medlemsparter är välkommen att lyssna på hans gripande berättelse. 
Du anmäler dig genom att skicka ett mail till:

  ann-sofie.jonsson@arbetsformedlingen.se 

Nu är det höst och vi önskar er en mysig och kreativ sådan

https://sunnerbosf.se/sv
www.sunnerbosf.se
www.sammans.se
https://sunnerbosf.se/l/nyheter/82775
ann-sofie.jonsson@arbetsformedlingen.se
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