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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

Gemensam viljeförklaring för
samverkan genom
samordningsförbund
n Samverkan genom
samordningsförbund har en viktig
funktion för att människor ska få stöd i att
inträda eller återgå i arbete eller studier
och på sås ätt nå egenförsörjning. Det här
är Arbetsförmedlingens och
Försäkringskassans viljeförklaring för hur
myndigheterna gemensamt ska ta ett
större ansvar för samverkan genom
samordningsförbund. Läs viljeförklaringen
i sin helhet på förbundets hemsida.

Statistik

n På https://studios.statisticon.se/finsam/
eller på QR koden ovan kan du ta del av ett
verktyg som samlar alla statistik kring den
offentliga försörjningen. Du kan både få ett
regionalt alternativt eller lokalt i en specifik
kommun.

Strategidag
tillsammans
med
Sunnerbo
n Den 21 maj
genomförde vi vår
första strategidag
tillsammans med Sunnerbo
samordningsförbund. Frågorna för dagen
var:
- Vad har vi för förväntningar på
varandra?
- Vilka förväntningar ärrealistiska/
utmanande?
- Vad är syftet med förbunden, vad kan vi
ha för förväntningar på er
samverkansparter?

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.

SIP/SamSIP - stöd i arbetet?

På gång

n Carol Obregon är ny processledare för
utvecklingen av SIP/SamSIP. Carol
erbjuder stöd till medarbetare i
myndigheterna i arbete med SIP. Se
hennes film på hemsidan.

n Gör små saker med stor kärlek riskbeteende, missbruk och psykisk hälsa.
Se förinspelade föreläsningar dygnet runt
mellan den 18-31 oktober på
www.sammans.se Anmälan öppnar
den 1 september

SpiK
n SpiK -Sammansatt problematik i
Kronobergs län -är ett ESF projekt som
vänder sig till kvinnor och män i åldern
18-64 år som har varit arbetssökande eller
sjukskrivna en längre tid. Syftet är att
hjälpa målgruppen att närmar sig ett
arbete eller studier. Arbetsmetoden är
tjänstedesign. Förbundet finansierar en
halvtidstjänst. Kontakta Aleksandra
Karlsson för mer information.

Nollklassade - kartläggning
n Nollklassade är en process som är till för
de personer som står utanför
arbetsmarknaden på grund av sjukdom
eller funktionsnedsättning och som får sin
försörjning av kommunens ekonomiska
bistånd. För att förenkla vägen till att
kunna försörja sig på egen hand görs en
kartläggning. Målet för målgruppen är att:
1. Få en rättssäker handläggning.
2. Få möjligheter till rehabilitering
3. Underlätta vägarna till myndigheter
och kommun.
Elise Lindhe är ansvarig för kartläggningen

n www.sammans.se får en
utbildningsportal där alla våra
utbildningssatsningar kommer att vara
samlade. Efter sommaren lanseras den!
n Tjänstedesign - Grundutbildning
digitalt erbjuds med start den 31/8 och
slut den 9/9, sammanlagt 2
utbildningsdagar. Välkommen att anmäla
dig via hemsidan.
n Min Bok - vi spelar just nu in en film
om min bok. Syftet är att sprida att boken
finns och att det kan vara en hjälp för dig
som har många myndighetskontakter. Håll
utkik!
n SIP -utbildningsinsats Förbundet
erbjuder fördjupad utbildning i SIP/
SamSIP, för mer information kolla in
hemsidan.

Ny medarbetare i förbunden
n Ann-Sofie Jönsson arbetar sedan mars
månad som administratör i både
Värend och Sunnerbo.

Vi önskar er alla en riktigt
skön och härlig sommar!

Besök vår hemsida för mer
information:
www.sfvarend.se
info@sfvarend.se

