
Nyhetsbrev    April 2023

Samordningsförbundet Värend 
är (Finsam) finansiell samordning mellan 
Region Kronoberg, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och kommunerna  
Alvesta, Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge  och 
Växjö. En unik samverkansform som lönar 
sig för både människor och samhälle.

Besök vår hemsida för mer 
information:
www.sfvarend.se

Nyhetsbrevet ska informera om verksamheten och berätta om kommande nyheter inom ansvarsområdet. Ansvarig för brevet är Emma Krantz och Ann-
Sofie Jönsson. Har du frågor angående nyhetsbrevet: info@sfvarend.se

stödjande funktion ut



Vi finns på instagram och facebook 
Där uppdaterar vi om vad vi gör och 
informerar om vad som händer hos oss. 
Följ oss gärna!

Vi vill också passa på att önska er en 
GLAD PÅSK!

Varma hälsningar  Emma,  Elise  och 
Ann-Sofie

Sedan sist...

Det finns två anledningar till det. 
1. Den mindre boken (min bok)
innehåller personliga uppgifter och
kan användas under längre tid.
2. Den större boken (min
planeringsbok) är till för att fyllas med
anteckningar från möten med mera
och kan behövas bytas ut fortare.

Hoppas att ni gillar böckerna!
Beställ den på vår hemsida

Insatskatalogen blir en del av 
välfärdsguiden. Just nu jobbar 
vi för fullt med att flytta över till 
www.valfardsguiden.se

Samordningsförbundets 
kansli, styrelse och 
utvecklingsgrupp hade i 
februari en gemensam 
strategidag. Då 
diskuterade vi vem som 
gör vad och hur gör vi det 
på bästa och mest 
effektiva sättet. Till vår 
hjälp hade vi Margareta 
Ivarsson. Margareta har 
lång erfarenhet av grupp- 
och organisations- 
utveckling. Det blev en 
otroligt bra dag och vi har 
en massa nya tankar och 

Under ett år har förbundet finansierat en insats, Förstärkt 
KAA, för ungdomar som hoppat av skolan under 
gymnasiet. Stödet har sett olika ut i olika kommuner. 
Några kommuner har satsat på att skapa struktur och 
rutiner kring arbetssätt, ta fram kartläggningsmaterial, få 
till nya samarbeten över förvaltningsgränser för att möta 
upp ungdomarnas behov. Andra kommuner har satsat på 
att stöttat enskilda ungdomar ut i sysselsättning eller 
studier. Det som är gemensamt är att satsningen och 
stödet har utgått ifrån just den ungdomen som behöver 
stöd. Nu finns slutrapporten ifrån satsningen här 
www.sfvarend.se.

"För min del ger det mig mer 
kunskaper om andra parters 
uppdrag och de svårigheter som 
de upplever i arbetet med 
gemensamma målgrupper. Det 
ger mig även en möjlighet att 
påverka på en strukturell nivå 
för att minska de 
organisatoriska mellanrummen 
som uppstår i arbetet med den 
gemensamma målgruppen".

Sandra Vigren, kurator Specialistpsykiatrin Vuxen, 
enhet 1 Växjö,  Region Kronoberg, om att vara en 
del av samordningsförbundet Värend. 

Satsning på ungdomar som hoppat av skolan

insikter med oss att jobba vidare med. 

Kick-off för deltagararbete
Pilotprojektet Samverkansteam Värend har nu gått in i aktiv 
fas med deltagare i Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd och 
Växjö kommun. För att rusta projektets koordinatorer i 
arbetet med att stötta individer kommer Region Kronoberg, 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan att hålla 
informationsträffar med projektgruppen. Projektet riktar sig 
till kommuninvånare med ohälsa eller 
funktionsnedsättning och som behöver stöd för att bli 
självförsörjande. 

Läs mer om projektet och kontaktuppgifter här: Insatser 
(sfvarend.se)

Min bok har blivit två böcker!
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