
Nyhetsbrev Februari 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 hoppas ni har en bra start på nya året 
Emma,  Elise  och Ann-Sofie

Eva Bergmark, Personligt ombud

Kolla filmen!

Nu är vår nya styrelse på plats. 
Vi hade vårt första styrelse-
möte i januari och därmed 
valdes en ny ordförande som 
blev Angelica Karlsson som 
kommer att sitta de närmsta 
fyra åren. På mötet passade vi 
även på att tacka Sebastian 
Olsson som varit ordförande i 
Samordningsförbundet 
Värend i 6 år. Men han kommer
finnas kvar i styrelsen men nu 
som vice ordförande. 

”För mig är 
Samordningsförbundet ett bra 
forum för att skapa samverkan, 
knyta kontakter, få insyn och 
jobba för samsyn. 
Utvecklingsgruppen ger mig 
möjlighet att påverka och ge 
Personliga ombuds bild av 
utmaningarna som våra klienter 
möter i samhällets stödsystem. 
Min roll är att vara en röst åt 
målgruppen och bevaka att vi inte glömmer för VEM vi ska 
skapa förändringarna för. Jag uppskattar verkligen att få vara 
en del av Samordningsförbundet. ”

Sedan sist...
Nu är vi tillbaka efter jul och nyårsfirande. Ett 
helt nytt men kanske inte helt oskrivet år står 
framför oss. Vi har mycket igång och på gång. Ni 
kan följa oss här i nyhetsbrevet som ni gärna får 
skicka vidare till de som kan vara intresserade. På 
vår hemsida kan du anmäla att du vill ha 
nyhetsbrevet skickat till din e-post. Ni kan också 
följa oss på både instagram och Facebook. 

SamSIP
Carol Obregon har vid årskiftet slutat sitt uppdrag 
gällande SamSIP. Carols slutrapport kan du läsa här!
Men glöm inte bort att överenskommelsen ligger kvar! Vill 
du veta mer om vad överenskommelsen innebär kika in på 
vår hemsida. Har ni några frågor får ni gärna kontakta oss!

Samverkansutbildningen
Det finns ett nationellt intresse av vår 
samverkansutbildning. Det är flera förbund som hört 
av sig och vill veta mer. Just nu är vår förbundschef på 
besök hos södra Lapplands Samordningsförbund och 
håller i samverkansutbildningen där. 

Ny styrelse

Samverkansteam Värend
Koordinatorerna i vårt nya 
projekt träffas nu med jämna 
mellanrum för att jobba ihop 
sig och hitta ett bra 
arbetssätt tillsammans. Det 
är samverkan! Här på bilden 
har du Elise Lindhe som är 
projektledare tillsammans 
med koordinatorerna 
Christina Larsson och David 
Shahretani. Du kan läsa mer 
om Samverkansteam Värend 
här!

https://sammans.se/
sunaf
Överstruket

https://www.instagram.com/sfvarend/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064479230636
www.sfvarend.se
sunaf
Överstruket

info@sfvarend.se
https://youtu.be/EikeVarWUvM
https://sfvarend.se/l/insatser/24884
https://sfvarend.se/l/insatser/81626



