
SOMMARBREV 

Sydöstra Skånes Samordningsförbunden den 17 juni, 2021 

Sommaren är här 

och förhoppningsvis kan vi successivt börja träffas igen utanför det digitala 

rummet.  

Projektgruppen för Möjligheternas Väg har på ett kreativt sätt börjat utveckla 

digitala gruppaktiviteter för deltagarna.  På Mariamottagningen pågår 

utvecklingstankar kring ”mobilt team” samt riktade informationsinsatser. 

I både beredningsgrupp och i styrelsen har vi under våren haft dialog kring 

behovet av fler gemensamma insatser inom Samordningsförbundet. Insatser 

som gör skillnad för kommunernas invånare. Ett arbete som det kommer att 

vara fortsatt fokus på under hösten. 

Samverkan 

I maj genomförde Sydöstra Skånes Samordningsförbund och 

Samordningsförbunden Trelleborg samt NILS en gemensam 

kompetensutvecklingsinsats, föreläsning ang. forskningsrapport, BIP 

indikatorer 

Syftet med Beskæftigelses Indikator Projektet (BIP) var att undersöka 

förhållandet mellan utvalda indikatorer på anställningsbarhet och 

sannolikheten för att komma i anställning för personer med komplex 

problematik. Forskningsprojektet har gett kunskap som kan användas för att 

kvalitetssäkra och utvärdera effekten av arbetsmarknadsinsatser till 

arbetslösa med svårigheter att nå arbete/studier. 

Följande faktorer visade sig mest avgörande för att en person med komplexa 

problem skulle komma i arbete: 

• Handledarens tilltro till att individen kom i arbete. 

• Handledarkontinuitet, att ha samma handledare under hela perioden. 

• Kontinuerliga insatser utan avbrott. 

• Arbeta med individens helhet och arbeta exempelvis med hälsa, praktik, 

vägledning parallellt. 

• Hela tiden fokus på arbete/studier. 

Vid låg tilltro, byte av handledare, avbrott etc. backade individen i sin 

progression mot arbete. 

Och så ……………. 

Jag kommer att vara ledig från den 16 juli tom den 20 augusti.  Min ”hemester” blir en cykeltur längs Kattegattleden och 

vandring i Dalafjällen. 

Önskar er alla en härlig ledighet under sommaren med allt som ni önskar er. 

Annika Rasmusson, Sydöstra Skånes Samordningsförbund 
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