
SOMMARBREV 

Samordningsförbundet NILS den 16 juni, 2020 

Sommaren är här 

Under våren har vi alla säkert upplevt annorlunda utmaningar, både på 

jobbet och privat. Många av våra mötet har skett genom digitala kanaler, 

vilket inneburit andra mötesstrukturer och tekniska lösningar. 

Projektledarna för insatserna Spira 2,0 och På Väg har hittat kreativa 

lösningar för att kunna fortsätta driva insatserna utifrån tänkta processer.  

Den strategiska gruppen har under våren haft en dialog kring behovet av 

förrehabiliterande insatser i kommunerna och har påbörjat arbetet med en 

projektansökan till samordningsförbundet. 

Samverkan 

Vårens händelser har kanske inneburit en ökad reflektion över behovet av 

samverkan, för att hitta lösningar på våra gemensamma utmaningar. 

Jag har lyssnat på en podd med Jody Hoffer Gittell, Professor of 

Management at Brandeis University's Heller School for Social Policy and 

Management. Hon har bland annat forskat kring relationers betydelse för 

samverkan. Genom sin forskning ger hon tips om konkreta metoder för att 

stärka våra relationer. Nedan några exempel på frågor som vi skulle kunna 

ställa tillvarandra i våra olika samverkans forum:  

 Vad är det jag gör i min roll/i mitt arbete som hjälper dig att göra 

ditt?  

 Vad skulle jag kunna göra annorlunda för att hjälpa dig/underlätta 

för dig ännu mer?  

 När tycker du att vårt arbete är bra ”synkat” och när känns det som 

vi drar åt olika håll? 

 

Och så ……………. 

Jag kommer att vara ledig från den 20 juli tom den 7 augusti. Min ”hemester” 

blir en cykeltur längs Sydostleden från Växjö till Simrishamn. Hoppas 

naturligtvis på fint väder. 

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

Annika Rasmusson, samordningsförbundet NILS 

                                                                            

 

 

Information 

Nationella rådet har tagit fram en 

film på cirka två minuter som snabbt 

beskriver Finsam och 

samordningsförbund .Tillsammans 

med övrigt presentationsmaterial 

som finns under stödmaterial på 

finsam.se hoppas vi kunna göra vår 

verksamhet mer känd! 

Se filmen (Länk öppnas i Youtube) 

Återrapportering från 

Arbetsförmedlingen och 

Försäkringskassan enligt 

regleringsbrev 2019 

 

Återrapportering 

samverkansinsatser.pdf 

 

  

 

 

 

https://app2.editnews.com/pub/link.ashx?issueid=453757&userid=86605578&linkid=35425274&readid=1F6670B14475&test=&umailid=3838722238#_blank

