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Informationsbrev till 
medlemsparter 

Avvecklingsplan av basverksamheten-finsamteamet 

Bakgrund och beslut 
Samordningsförbundet Värend befinner sig i en utvecklingsfas 
både geografiskt och verksamhetsmässigt. Under 2015 fattade 
styrelsen ett inriktningsbeslut om målgruppsverksamheten, med 
innebörden att man avser att arbeta med övergripande 
samordning för att individer inte ska falla mellan stolarna i våra 
organisationer. 

Samordningsförbundet Värends styrelse tog beslut den 2 oktober 2017 att 
avveckla basverksamheten – finsamteamet med sista datum 31 augusti 
2018. 
Detaljerad avvecklingsplan 
För att de individer som idag är inskrivna i basverksamheten-finsamteamets 
verksamhet ska få en så bra övergång som möjligt behövs samverkan. Varje 
deltagare har idag en remittent från någon av medlemsaparterna 
(arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Region Kronoberg, Alvesta, 
Tingsryd eller Växjö kommuner) och samordnarna i förbundet kommer att ta 
kontakt med de parter som berörs hos varje deltagare. Vi utgår ifrån att dessa 
kontakter kommer fortsätta stödja individen för fortsatt arbete. 

Datum som gäller är: 

• Hela basverksamheten (dvs både det individuella stödet och 
gruppverksamheten) upphör den 31 augusti 2018 och då ska samtliga 
deltagare avslutats i Finsams regi samt att samordnarna har gått 
tillbaka till sina ordinarie tjänster 

• Stopp för remisser är den 1 februari 2018 

• Sista gruppstart 12 februari med avslut den 27 april 2018 

• Den 21 juni är sista dagen för all praktik som förbundet är ansvarig 
för 

• Under månaderna juni- augusti sker uppföljning av tidigare grupper. 

• De individer som behöver får ett individuellt stöd fram till sista 
datum 31 augusti  

Vid frågor så ring eller mejla mig 

Emma Krantz 
Förbundschef 
Emma.krantz@sfvarend.se el  
0733-288017  
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