Nyhetsbrev - hösten 2019
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

Uppvidinge - ny medlem
n Uppvidinge
kommun har
ansökt om
medlemskap och kommer från och med
den 1 januari 2020 att ingå i samordningsförbundet.
- Vi är mycket glada över att även Uppvidinge har ansökt om medlemskap och ser
fram emot ett samarbete , säger Sebastian
Ohlsson på Samordningsförbundet Värend.

Vision och mål
n Styrelsen och utvecklingsgruppen har
enats om en ny vision och mål. Målsättningen är att förenkla processen för både individer och organisationer för att den enskilde
människan ska uppnå eller förbättra sin
förmåga till förvärvsarbete.
Målen är att få effekt mot högre arbetsförmåga med hjälp av samordnade rehabiliteringsinsatser. Effektiviteten blir högre och
kostnaderna lägre.

Hälsofrämjande etablering
- utökad målgrupp

Insatskatalogen får ny lokal
katalogadministratör

n Styrelsen har beslutat att satsa på utveckling av hälsofrämjande etaberling. Det
innebär att erbjuda samordning och stöd i
etableringsprocessen åt individer i som ingår i målgruppen. Målgruppens behov skall
vara styrande i skapandet av insatser.
Projektet kommer att använda sig utav
metodiken Tjänstedesign (användardriven
innovation). Projektets lokala metodinsamlingsanalys som görs på uppdrag av
projektkansliet (SKL, Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen) ska användas som
bakgrund och introduktion till att skapa
fungerande och användbara insatser för
målgruppen.
Analyser för mer input om fungerande
metoder och insatser görs löpande inom
ramen för det nationella projektet. Insatskatalogen samt verktyget SamSIP kommer
att användas vid behov. Projektet ska också
samverka kring insatser med civilsamhället
och övriga berörda parter.

n Från 16 september är Katarina Bodin
på deltid ny lokal katalogadministratör för
Insatskatalogen. Hon arbetar för både Samordningsförbundet Värend och Sunnerbo
Samordningsförbund. För kontakt mejla
katarina.bodin@sfvarend.se

SÖK OCH LÖK
n Hösten 2018 inleddes våra gemensamma
insatser för att nå en överenskommelse
inom mottagande och etablering i länet,
med syfte att stärka våra insatser med och
för asylsökande och nyanlända kvinnor och
män, flickor och pojkar.
Under året har vi parter i länet därför
arbetat processinriktat tillsammans
för att ta fram en strategisk överenskommelse för Kronobergs län (förkortad SÖK),
för asylsökandes och nyanländas mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv.
Initiativtagare till processen och styrgrupp för framtagandet av vår SÖK har Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg (ASK)
varit. I ASK ingår länets samtliga kommuner,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,
Region Kronoberg, Samordningsförbundet
Värend och Sunnerbo samordningsförbund. Adjungerade till ASK har Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Migrationsverket
varit.

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.

Tips från brukarsamordnare
i länet - projekt
n Under perioden 190902-191231 har
region Kronoberg och länets kommuner
tillsammans ett projekt i syfte att öka brukarinflytandet genom ”Psykisk hälsa”.
Två brukarsamordnare är anställda och
deras uppgift är att ta reda på hur brukarinflytandet i Kronobergs län ser ut och vad
som behöver förbättras. Nu i november
månad kommer vi bjuda in till cafékvällar
där vi vill ha in era åsikter om just
brukarinflytande. Om du känner att du har
erfarenheter i ämnet eller önskemål om
hur brukarinflytande i Kronoberg ska gå till
så kontakta oss gärna.
Kim Georgsson Heinwall (Brukarsamordnare) 070 860 78 79,
Kim.georgssonheinwall@vaxjo.se
Eva Westerberg- Klüft (Handläggare)
0470-41389, Eva.westerbergkluft@vaxjo.se

Workshop med skolverket
n Den 10 oktober arrangerade Samordningsförbundet Värend tillsammans
med Sunnerbo Samordningsförbund en
workshop riktad till de professioner som
på olika sätt kommer i kontakt med med
kommunernas aktivitetsansvar, KAA.
Workshopen hölls av Marianne Lindblå
och Hans-Eric Wikström från Skolverket.
Intresset för workshopen var stort och
representanter från hela Kronobergs län
deltog. Under dagen lyftes frågor kring
kontaktvägar, insatser samt ledning och
organisation upp. Många goda tankar och
idéer kom fram under dagen.

Dags för frukost SIP - verktyg för
samverkan!
n Den 16 december i Växjö
bjuder vi in till #breakfeastatsfvarend.
Vi bjuder på frukost, och föreläsning av
Jakob Rönnqvist, Samordningsförbundet
Västra Östergötland. Under 2018-2019
skrev han sin masteruppsats i socialt
arbete vid Lunds universitet. Gå in via vår
hemsida www.sfvarend.se och anmäl dig
senast den 6 december.

Har du frågor och söker vår kontakt:
info@sfvarend.se
Emma.krantz@sfvarend.se
Cecilia.orback.tiderman@sfvarend.se
Aleksandra.Karlsson@sfvarend.se
insatskatalogen@sfvarend.se

