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 Samverkansteam Värend 
Samverkansteam Värend är ett pilotprojekt som finansieras 
av samordningsförbundet Värend. Deltar gör Lessebo, 
Tingsryd, Uppvidinge och Växjö kommuner.  
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 
Kronoberg är samverkande parter genom att bland annat 
delta i utbildningssatsningar.  
 
Projektet följs och utvärderas av forskare från Institutionen 
för socialt arbete och Institutionen för nationalekonomi och 
statistik på Linnéuniversitetet. 
 
Syfte och mål 
Syftet med pilotprojektet är att, genom projektets 
koordinatorer, erbjuda individer med en sammansatt 
problematik ett utökat och samordnat stöd i sin 
rehabilitering mot arbete, studier eller annan ersättning.  
 
På strategisk nivå är syftet att identifiera organisatoriska 
glapp som försvårar målgruppens väg till självförsörjning.  
 
Målet med projektet är att deltagarna ska komma närmare 
egenförsörjning och att målgruppens process att bli 
självförsörjande effektiviseras genom förstärkt samverkan 
och kompetensutveckling för de lokala koordinatorerna.  
 
Ett långsiktigt mål är att medlemmarna i 
Samordningsförbundet Värend utifrån ett större 
kunskapsunderlag ska kunna genomföra förändringar i 
strukturer inom och mellan organisationerna. 
 

Vem kan delta?  
Projektets målgrupp är personer med olika typer av ohälsa 
(fysisk, psykisk, social) som behöver stöd i sin 
rehabiliteringsprocess och som inte har en pågående, aktiv 
och framåtsyftande planering eller insats. Personer med 
pågående missbruk ingår inte i målgruppen. 
 
På grund av den forskning som är knuten till projektet så 
utgörs deltagarna främst av ett slumpmässigt urval av 
individer i målgruppen, som finns hos ekonomiskt bistånd i 
kommunerna. Utvalda individer kommer att kontaktas och 
erbjudas en plats i projektet. Deltagandet är frivillig sett från 
projektets sida. 
 
Metoder 
Pilotprojektet vill testa två metoder parallellt. Den ena är 

operativ och innebär ett direkt arbete med målgruppen 

genom lokala koordinatorer. Den andra innefattar 

återkommande utbildningsinsatser från 

Samordningsförbundet Värends medlemmar. Detta för att ge 

projektgruppen kompetensutveckling som gör det möjligt att 

hitta de lämpligaste vägarna i individärendena. 


