
Corona pandemin

n Som hos alla andra så påverkar Corona 
även oss i förbundet genom inställda 
utbildningar samt fler digitala möten i 
stället för fysiska möten. Det innebär också 
att vi i kansliet arbetar hemifrån ibland och 
att vi börjar bli proffs på digitala lösningar.  
Vi genomförde strategidagen utomhus och 
på social distans med styrelse och 
utvecklingsgrupp, så nu vet vi vad vi ska 
utveckla under 2021.

Ägarsamråd - utvärdering

n  Ägarsamrådet ägde rum den 18 mars. 
Efter önskemål från 2019 års ågarsamråd 
så genomfördes en utvärdering av 
samordningsförbundet Värends 
verksamhet och den sammanslagning som 
gjordes mellan Alvesta och Växjö år 2015.
   Utvärderingen visade att parterna är 
nöjda hur det är organiserat idag. Parterna 
ser fler fördelar med sammanslagningen 
och att bli ett större förbund än nackdelar.  
Ägarna såg att förbundet kan var en länk 
mellan fyra parter och att äga satsningarna 
ihop gynnar dem vi är till för. Att förbundet 
kan vara en neutral part som driver 
frågorna  - då skapas en viktig arena!

Referensgrupp

n Referensgruppen består av engagerade 
medarbetare hos alla parter som i sin 
vardag möter människor som är i behov av 
stöd av två eller flera myndigheter 
samtidigt. Även personligt ombud 
Kronoberg, nätverket SIP och två med 
brukarerfarenhet ingår i gruppen. De har 
träffats fyra gånger. De arbetar utifrån tre 
olika utmaningar: kommunikation, 
motivation och kunskapsbrist.            
   Referensgruppen använder sig av 
metoden tjänstedesign. Just nu har 
gruppen kommit fram till cirka 100 nya 
idéer på lösningar utifrån utmaningarna. 
Nästa steg är att prioritera utifrån 
genomförbarhet på kort och lång sikt. 
Processledarna Cecilia Örbäck Tiderman 
och Aleksandra Karlsson leder arbetet.

Nyhetsbrev - vår/sommar 2020

Samordningsförbundet Värend 
är (Finsam) finansiell samordning mellan 
Region Kronoberg, Försäkringskassan, Arbets-
förmedlingen och kommunerna  Alvesta, 
Lessebo, Tingsryd, Uppvidinge  och Växjö. En 
unik samverkansform som lönar sig för både 
människor och samhälle.

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

Samordningsförbundet Värend ger ut ett nyhetsbrev 2 gånger per år. Nyhetsbrevet ska informera om verksamheten och berätta om kommande nyheter 
inom ansvarsområdet. Ansvarig för brevet är Emma Krantz. Frågor angående nyhetsbrevet görs på mejl: info@sfvarend.se

Min Bok

n Utifrån önskemål av referensgruppen 
har Samordningsförbundet Värend 
påbörjat vidareutveckling av 
informationshjälpmedlet Min bok. Det är 
ett uppskattat hjälpmedel av dem som 
använder den befintliga boken idag. 
   Boken kommer att utvecklas med bland 
annat en tidslinje för att kunna följa olika 
steg som en person har gjort i sin 
utveckling. Sedan kommer det att läggas 
till en almanacka och nya rubriker.
   Vill du veta mer om Min bok så hör av dig 
till oss.

Begreppslista i insatskatalog

n För att vi ska förstå varandra och prata 
samma språk över myndighetsgränser 
utvecklas nu en begreppslista i insats-
katalogen. Besök gärna katalogen 
och kom med synpunkter: 

https:// www.insatskatalogen.se/pages/begrepp 

Utbildning i höst

n Tyvärr fick vi ställa in den planerade 
konferensen Gör små saker med stor 
kärlek på Linnéuniversitet. Vi försökte oss 
på att göra ett digitalt smakprov, men 
tekniken var emot oss och vi fick avbryta.   
Den 18 och 19 november erbjuder vi den 
fysiska konferensen i sin helhet. Håll utkik 
efter det nya programmet!

Tjänstedesign - Grundutbildning planeras 
genomföras den 17-18/9 och den 
17-18/11. inbjudan kommer.

Samverkansutbildningens tredje och 
sista tillfälle ställdes in på grund av rådande 
omständigheter till följd av framfarten av 
Corona Detta tillfälle kommer vi att erbjuda 
de som gått två av tre dagar den 2/9 i 
stället. Nya kurstillfällen av 
samverkansutbildningen i sin helhet 
erbjuds senare i höst. I vilken form det blir 
håller vi på att diskutera

Save the date - 13 oktober

n  Det planeras för en workshop den 13 
oktober för att få en helhetsbild av 
situationen som gör att ungdomar hoppar 
av skolan. Om du berörs av detta så är du 
välkommen att delta. Inbjudan kommer.

SamSIP - första genomlysning

n  Processledare Cecilia Örbäck Tiderman 
har gjort en första genomlysning av SamSIP 
och intervjuat personer som använt 
verktyget. Det positiva är att SamSIP är ett 
verktyg som fungerar bra. Det mindre bra är 
att syftet ibland är otydligt och att det tar 
mycket tid. I höst ska Cecilia ut och 
informera vidare om SamSIP hos samtliga 
parter.




