NYHETSBREV
Från Samordningsförbundet BurlövStaffanstorp, mars 2020
Årets första månader har nu passerat, och mycket har handlat om coronavirus. Även hos oss, vi tvingades ställa in ett arrangemang den 13
mars, till vilket många var anmälda. I övrigt har vi summerat 2019, både
verksamhets- och bokslutsmässigt. Och vi kan bl a konstatera att vi inte
använde vårt sparade kapital tillnärmelsevis i den grad vi hade budgeterat. Vilket kan verka bra, men inte är det, då det innebär att vi har sparat mer än de 20 % av våra medel som vi får spara.
Vi hade budgeterat för ett resultat motsvarande -923 000 kr, men landade under -54 000 kr. Detta beror på att en del insatser tappat tempo
under 2019 pga omorganisation inom huvudmannens verksamhet,
avslutats i förtid eller flyttats fram i tid.
•

Insatsen InSam var en sådan insats som tappade fart under året och
som avslutades i halvtid vid årsskiftet 2019/2020 på huvudmannen
Arbetsförmedlingens begäran.

KOMMANDE MÖTEN
2020
STYRELSE
1 april kl 13-16
10 juni kl 13-16
22 september kl 9-16*)
25 november kl 13-16

BEREDNINGSGRUPP
25 maj kl 13-15
8 september kl 9-11
3 november kl 9-11

REVISORER
14 april kl 14-16

ÄGARSAMRÅD
8 september kl 13-15
*)

•

REKO (rehabkoordinator) VC (vårdcentralen i Staffanstorp) skulle ha
startat i september 2019 har fortfarande inte startat. Läs mer om
insatsen på nästa sida.

•

Insatserna Kartläggning av samsjuklighet och SamTeam flyttades
båda till 2020. Kartläggningen har gått igång den 1 januari, medan
SamTeam beräknas starta den 1 april. Detta innebär således en förskjutning av kostnader till 2020.

Frukostmöte: Min väg tillbaka till passion för livet!
Den 6 mars bjöd förbundet tillsammans med ESF Steget i Burlöv in till
frukostföreläsning med Kiriakos
Backis under rubriken ”Min väg tillbaka till passion för livet!”.
Frukostmötet var välbesökt, närmare
30 deltagare lyssnade till Kiriakos
resa från mobbat barn via personliga
förluster och svåra skador/sjukdomar
till utvecklare och coach inom psykiatrin i Region Skåne och med en innerlig passion för livet.
Kiriakos berättade om svårigheter och motgångar, men framförallt berättade han om hur man skapar hopp och framtidstro i livet med hjälp av
kultur, mat, träning och djur.

Verksamhetsplanering
2021 tillsammans med beredningsgruppen
Via samverkan vill
förbundet öka individens
möjligheter till arbete och
egen försörjning!

___________

Samordningsförbundet
Burlöv-Staffanstorp
Torget 1
245 80 STAFFANSTORP
https://staffanstorp.se/
burlovfinsam/

Frukostmöte: En plats för alla
Tillsammans med samordningsförbunden i Kävlinge-Lomma, Lund, Mittskåne och Försäkringskassan, arrangerade Burlöv-Staffanstorp ett frukostmöte på temat ”En plats för alla – pusselbitar
du kan bidra med för utrikesfödda kvinnors delaktighet i svensk arbetsmarknad” den 13 mars.
Arbetsmarknaden präglas av förändring och vi ser en
inbromsning av konjunkturen, vilket gör det ännu
viktigare att samverka för att göra det möjligt för så
många som möjligt att bli självförsörjande.
Kvinnor med utrikes bakgrund är i det här sammanhanget extra sårbara och kan behöva riktade, individuella åtgärder och stöd för att kunna vara en del av
den svenska arbetsmarknaden.
Föredragshållarna
Magdalena Nour, vd för Mine, (till vänster) och Filippa Engstrand, verksamhetschef för Boost by FC Rosengård (till
höger), har båda lång erfarenhet av arbetsmarknadsfrågor
kombinerat med passion och engagemang för inkludering.
Intresset för arrangemanget var stort, över 80 deltagare hade
anmält sig, och vi har för avsikt att återkomma med ett nytt
tillfälle längre fram, när risken för smittspridning av coronavirus är över. Håll ögonen öppna, med andra ord!

Insatser
”DigIT”, anpassad utbildning för yrkesverksamma i Burlövs kommun i hur man söker information
och rapporterar via internet, hanterar bankkonto och swish och gör en elektronisk ansökan.
Insatsen började med kartläggning i höstas och därefter har man tagit fram ett program som i
början av 2020 testas på två testgrupper (med olika åldrar, olika bakgrund).
Insatsen ”REKO (rehabkoordinator) på riktigt”, syftar till förbättrad samverkan och ökad kommunikation mellan primärvården och andra aktörer för att åstadkomma minskad administrativ
läkartid för att hantera sjukskrivningsfrågor. REKO HMC (Hjärup) inleddes i november medan
REKO VC (Staffanstorp) ännu inte har startat.
”Kartläggning av samsjuklighet” inleddes på 50 % i Burlöv den 1 januari och pågår till halvårsskiftet.
”SamTeam”, som syftar till utökat samarbete mellan Burlövs kommun och Arbetsförmedlingen
med Försäkringskassan involverad, har försenats och startar i april.
Slutrapport för ”Från bidrag till arbete” förväntas bli klar lagom till styrelsemötet den 1 april.
Slutrapport från insatsen ”Mariamottagningen” förväntas komma i mitten av april.
Är du engagerad i något av våra projekt? Sprid ordet! Hör gärna av dig till förbundschefen om ni
har något ni vill berätta om, så skriver vi om ert arbete i nyhetsbrevet!

