
Nyhetsbrev Mars 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!

Varma hälsningar  Emma,  Elise  och 
Ann-Sofie

Kenth Söderling, Alvesta kommun

Sedan sist...

Samverkansutbildningen
I mars kommer vi hålla i vårens tillfälle för vår 
samverkansutbildning som blev fullbokad. Det är så kul att 
intresset är så stort. Håll utkik efter höstens tillfälle. Platserna 
försvinner snabbt! 

Krysspejling 
Samordningsförbundet sitter med i Nätverket SIP’s 
samarbetsgrupp där ESF-projektet Krysspejling nu har 
avslutats. Krysspejling har bland annat erbjudit deltagarna 
trevliga aktiviteter, förberedelse inför jobb, ett socialt 
sammanhang, möjlighet att prova föreningsarbete samt 
korta kurser och utbildningar. Målgruppen för 
verksamheten är personer som står långt från 
arbetsmarknaden och saknar andra insatser. Deltagandet 
har varit kravlöst och inget myndighetsbeslut har krävts. 
Nätverket SIP kommer nu att implementera arbetssättet i 
ordinarie verksamhet och samarbetsnätverket, som 
Samordningsförbundet Värend deltar i, kommer att 
fortsätta träffas 1-2 gånger/år för att utbyta idéer, kunskap 
och utveckla samverkan. 
Läs mer om Nätverket SIP här. : Nätverket SIP – 
Samhällsförändring i praktiken 

"Att vara med i utvecklingsgruppen innebär för mig som 
verksamhetsutvecklare en fantastisk möjlighet att lära känna 
olika verksamheter och deras utmaningar kring personer som 
vi har i uppdrag att jobba för. Denna kännedom är viktig då vi i 
kommunen inte har rådighet över allt kring individerna utan 
behöver samverka/arbeta 
med andra. Via Samordnings-
förbundet finns det möjlighet 
att diskutera kring olika 
lösningar och även testa 
olika metoder, processer mm 
för att utveckla nya eller för-
bättra befintliga samverkans-
former".

Utvecklingsgruppen
Här är 
Samordningsförbundet  
Värends 
utvecklingsgrupp. Det 
är vi som knåpar 
tillsammans. I rutan 
nedan presenteras en i 
gruppen i varje 
nyhetsbrev

Vi har hållit vår samverkansutbildning i Södra Lappland och 
vilken respons vi fick, kolla här:

"Jag har blivit lite överrumplad av vilken positiv effekt 
samverkansutbildningen har haft i södra Lappland. Från att jag 
som projektledare har fått vara lite påstridig i frågan om hur vi 
ska jobba med en flerpartssamverkan har nu myndigheter tagit 
kontakt med mig och visat intresse för fortsatt samarbete i 
frågan".
"För att få till en god samverkan krävs det att myndigheter har 
god kunskap, respekt och tillit till varandras uppdrag. Jag tycker 
att denna samverkansutbildningen har gett oss i södra 
Lappland en god grund i frågan om myndighetssamverkan och 
jag ser goda förutsättningar för hur vi ska jobba vidare med 
flerpartssamverkan efter utbildningen avslutades. Det är med 
varma rekommendationer som jag skulle vilja uppmana andra 
som jobbar med myndighetssamverkan att erbjuda/delta på 
denna samverkansutbildning."

Fullbok
ad

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