Nyhetsbrev - vintern 2019

De två varianterna passar bra att använda i olika
medier beroende på sammanhang, utrymme m.m.

n 2018 års arbete mynnade ut i att stärka
strukturerna mellan skolan och arbetsliv.
Cecilia Örbäck Tiderman kommer därför att
genomföra en workshop tillsammans med
gymnasieskolorna, KAA (kommunala aktivitetsansvaret) och andra nyckelpersoner
inom respektive medlemsparter. Målsättningen är att även ungdomar ska deltaga.
Om du är en nyckelperson och tror att du
kan bidra så hör av dig till Cecilia.orback.
tiderman@sfvarend.se
Samordningsförbundet Värend
är (Finsam) finansiell samordning mellan
Region Kronoberg, Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen och kommunerna
Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö. En unik
samverkansform som lönar sig för både
människor och samhälle.
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Processen samsjuklighet
Stämpel
Symbol och text som tillsammans bildar en stämpel.
och sysselsättning
fortsätter

Process Samsyn och
samhandling stärker struktur
mellan skola och arbetsliv
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Samverkan med Sunnerbo
Samordningsförbund
n Kommunerna Ljungby, Markaryd och
Älmhult ingår i Sunnerbo samordningsförbund. För att inspirerar och stärka varandra
kommer vi att samverka under året bland
annat genom gemensam kompetensutveckling samt presidieträffar mellan
förbunden.

Logotyp
Symbol och text som tillsammans bildar den primära logotypen
för Sunnerbo Samordningsförbund.

n Förstudien blev lyckad och nu går vi in
i nästa steg. Kommunikationen mellan
Arbetsförmedlingen och kommunerna ska
stärkas och förenklas. Eftersom personer
med samsjuklighet behöver stöd från alla
parter ingår nu även Försäkringskassan och
Regionen i processarbetet.
Aleksandra Karlsson kommer ta del av
människors berättelse om deras uppleverser och erfarenheter i hur det är att ha ett
beroende och en psykisk ohälsa. För mer
information ta gärna kontakt med
aleksandra.karlsson@sfvarend.se
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n Alla medlemsparter har skrivit under
den lokala överenskommelse (SamSIP) och
det känns fantastiskt! Det innebär att även
Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingen
SAMORDNINGSFÖRBUND
ingår.
EN DEL AV FINSAM
En person som behöver stöd från flera
myndigheter samtidigt kan få en samordnad individuell plan (SIP/SamSIP). Nu pågår
Information och utbildning till alla.
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n Nu är ny styrelse på plats! Sebastian
Ohlsson (som representerar Alvesta kommun) kommer fortsatt vara ordförande i
förbundet. Oliver Rosengren (som representerar Region Kronoberg) går in som
vice ordförande. Styrelsearbetet under året
kommer att präglas utifrån målen:
• utveckla en gemensam samverkansarena
för att skapa samsyn kring gemensamma
uppdrag
• skapa och stödja processer som ger effekter
för såväl individer som medlemsparter
• främja gemensam kompetensutveckling

SIP/SamSIP öppnar för en
samordnad individuell plan
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Ny styrelse utsedd
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Samordningsförbundet Värend ger ut ett nyhetsbrev fyra gånger per år - ett för varje årstid. Nyhetsbrevet ska informera om verksamheteten och berätta om
kommande nyheter inom ansvarsområdet. Ansvarig för brevet är Emma Krantz. Frågor angående nyhetsbrevet görs på mejl: info@sfvarend.se

Insatskatalog för hela länet

ESF projekt ska utveckla
samverkan kring nyanlända
n Samordningsförbundet Värend stödjer
ESF-projektet Hälsofrämjande etablering
som ska utveckla samverkan kring nyanlända personer med ohälsa eller funktionsnedsättning. Projektet ska också stödja
och stärka dessa personer för att närma sig
arbetsmarknaden. För mer information
- ta kontakt med delprojektledare
alemka.zuko@vaxjo.se

Utvärdering genomförd
om Finsam teamet
n Utvärderingen är genomförd och resultatet vad mycket bra. Läs utvärderingen i
sin helhet här www.sfvarend.se

www.sfvarend.se

n Insatskatalogen blir länsövergripande
eftersom Sunnerbo Samordningsförbund
kommer ingå inom kort. Marie Andersson
som är nygammal hos oss kommer registrera nya insatser och uppdatera de som
redan finns. Hjälp oss att göra katalogen så
användbar som möjlig och mejla till
Insatskatalogen@sfvarend.se

Olika utbildningssatsningar
n Vi tillsammans med Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Linneuniversitetet, Växjö
kommun och ESF projekt genomför den 5
och 6 februari en kostnadsfri kompetensutvecklingsdag ”Gör små saker med stor kärlek- Psykisk hälsa och integration”. Vi hoppas
på en givande dag – Välkomna!
n Pilotgruppen för samverkansutbildning
är i full fart. 30 personer har gått två av tre
dagar. Vi har arbetat i tvärprofessionella
grupper kring case och fördjupat oss i verktyget SIP/SamSIP. Hittills har programmet
varit uppskattat. Efter avslutad pilotgrupp
tas ställning till hur utbildningen ska
fortsätta.

Har du frågor och söker
vår kontakt: info@sfvarend.se

