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Cecilia och Ann-Sofie

Nyhetsbrev -Mars 2023

För att ta del av vårt dagliga arbete följ oss gärna på 
instagram!!!

Slutrapport SamSIP
Under 2022 arbetade en processledare i förbundet med verktyget 
och överenskommelsen SamSIP. Hon avslutade sin tjänst vid 
årsskiftet med en slutrapport. SamSIP innebär att 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har samma 
möjligheter och skyldigheter att initiera och medverka i en 
SamSIP motsvarande det som framgår i Socialtjänstlagen. 
Överenskommelsen - SamSIP fortsätter gälla hela år 2023 . Läs 
gärna mer om SIP och SamSIP på vår hemsida och här kan du 
hitta slutrapporten.

Slutrapporter Fokus 2.1 och SeSam
Två av våra insatser avslutades vid årsskiftet, Fokus 2.1 och SeSam. 
Här kan ni läsa slutrapporterna:
- Fokus 2.1 slutrapport   - SeSam slutrapport

www.sunnerbosf.se  Instagram: sunnerbosf

Samverkansutbildningen
I onsdags startade vårens omgång. Vi 
träffades i Alvesta på Hotell Rådmannen. 
Den 14:e mars träffas vi för tillfälle 2 och 
då blir det digitalt för att sen ses igen 
fysiskt vid tillfälle 3 den 23:mars !
Den här omgången fyllde vi platserna. 
Det är så roligt att ni är så många som vill 
gå utbildningen.

Datum för höstens omgång är på gång, så 
håll utkik!

På gång...

Varma hälsningar 

Just nu arbetar vi för fullt med att föra 
över de insatser som finns i Insats-
katalogen till Välfärdsguiden. Den 26 april
kommer ett nationellt seminarium att 
hållas. På seminariet kommer du få 
information om välfärdsguiden och hur man använder på sidan.

Du kan anmäla dig till seminariet här.

Om du vill, kan du redan nu besöka Välfärdsguiden. Klicka här
www.valfardsguiden.se

Ny styrelse
Förra året var ett valår, vilket 
också innebar en ny styrelse i vårt 
förbund. Efter årsskiftet tillsattes 
den nya styrelsen och vi träffades 
för ett första möte den 25 januari. 
Katarina Olander har varit 
ordförande i förbundet i 2 år och 
valdes ytterligare 4 år till som 
ordförande.

Samverkansutbildningen i 
Lycksele
Vår Samverkansutbildning har 
skapat ett intresse nationellt. 
Flertalet samordningsförbund har 
hört av sig och vill veta mer om vår 
utbildning. Södra Lapplands 
samordningsförbund är ett av dem. 
I februari besökte vi dem till- 
sammans med Samordnings- 
förbundet Värend, för att hålla i 
utbildningen på plats i Lycksele. Ett 
fantastiskt möte och utbyte! Vi fick 
många lovord och mycket 
inspiration med oss hem.
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