
Samordningsförbunden Nils, Syd Östra Skåne samt Trelleborg 

God Jul och Gott Nytt År! 

Snart en ”jordsnurr” till och nytt År. 
Det här året med samordningsförbunden har varit både inspirerande och 
utmanande. Jag har några ”mantran” som jag brukar ta till när lösningarna 
ser ut att vara långt borta. ”en dag i taget”, ”x var inte mogen för den här 
idén just nu” eller ”använd din energi till att påverka det du kan påverka”. Jag 
känner en glädje och tacksamhet över att jag sedan juli 2019 har uppdrag 
som samordnare/förbundschef för samordningsförbunden Nils, Sydöstra 
Skåne och Trelleborg. Under nästa år så är min förhoppning att vi ska hitta 
former för gemensam kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan 
samordningsförbunden.  
 

Samordningsförbundet Trelleborg har under en längre tid levt under 
ovissheten om att finnas kvar eller inte. Det har naturligtvis påverkat både 
kreativiteten och möjligheterna att planera framåt. Jag känner mig just nu 
glad över att det ser ljust ut för en fortsättning, eftersom jag vet att det finns 
goda idéer till gemensamma insatser för människor som är i behov av 
samverkande insatser för att göra gynnsamma stegförflyttningar. 
 

Både samordningsförbundet Nils och Sydöstra Skåne har stora insatser som 
kommer att pågå under 2020. Det är både individ- samt strukturövergripande 
insatser. Det ska bli intressant att följa insatserna och även hitta former för 
kvalitativa uppföljningar. 
Jag är alltid nyfiken på hur samordningsförbunden kan göra ”skillnad” utifrån 
uppdraget. Vad vill du att samordningsförbunden ska bidra med under 2020? 
Kontakta mig gärna så kan vi prata vidare om dina tankar. 
 

Att njuta, hämta kraft och bara vara  

För många av oss är november och december en tid då mycket ska avslutas 

på jobbet och även många trevligheter i privatlivet. Nu är det snart dags för 

några dagars ledighet. Jag hoppas att du får njuta av det som känns bäst för 

dig utifrån vart du befinner dig i livet just nu. Läsa en bok, äta julgodis, vara 

ute i naturen eller….    

Något gott….. 

Saffransskorpor 

www.leila.se/saffransskorpor-mitt-basta-recept/ 

                                                                                 Den 16 december tar jag julledigt. Vi ses och hörs efter den 6 januari, 2020 

             Annika 

 

          

     

Det är att göra en god gärning utan att tänka på att det är en god gärning. ”Nalle Puh" 

Tänd ett ljus och låt det 

brinna, 

låt aldrig hoppet försvinna, 

det är mörkt nu, 

men det blir ljusare igen. 

Tänd ett ljus för allt du tror på, 

för den här planeten vi bor på. 

Tänd ett ljus för jordens barn. 

 

 

 

[Klicka här om du vill lägga till en beskrivning] 
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