
SIP/SamSIP - stöd i arbetet?

Nyhetsbrev -Nov 2021

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.

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

Nyhetsbrevet ska informera om verksamheten och berätta om kommande nyheter inom ansvarsområdet. Ansvarig för brevet är Emma Krantz och Ann-
Sofie Jönsson. Har du frågor angående nyhetsbrevet: info@sfvarend.se

n Carol Obregon är 
processledare för ut-
vecklingen av SIP/SamSIP. 
Vill du ha stöd i ditt SIP-
arbete? Carol erbjuder 
utbildning och konsultativt 
stöd. Så tveka inte att höra 
av dig!

På gång...

Vår nya digitala utbildningsplattform 
www.sammans.se är snart klar. Här kommer alla våra 
digitala utbildningsinsatser att vara samlade. 

I januari ska en pilotgrupp genomföra 
samverkansutbildningen digitalt via plattformen för att 
testa så att allt funkar. Tidigare har vi kunnat erbjuda 
föreläsningar via portalen men när detta är klart så 
kommer vi även kunna erbjuda digitala utbildningar.

Vi önskar er alla ett härligt november!

Gör små saker med stor kärlek
Nu har vi precis avslutat två veckors föreläsningar via vår 
portal sammans.se tillsammans med Sunnerbo 
samordningsförbund. Föreläsningarna handlade om 
Riskbeteende, missbruk och psykisk hälsa. Ni var många 
som deltog och vi hoppas att ni fått lite nya tankar med 
er i detta viktiga ämne. 

Tjänstedesign - grundkurs

Tjänstedesign är en utvecklingsprocess där man 
involverar användaren för att se till att de tjänster som 
tas 
fram fungerar och uppskattas av dem som 
verksamheten 
finns till för. 

Är du intresserad av att gå en utbildning i 
tjänstedesign? 

Anmäl dig här
Vi hör av oss när vi har en grupp för start.

Genom utbildningen kommer du få insikter om 
invånarnas verkliga behov, arbeta i en kreativ och 
engagerande process och tillsammans med andra ta 
fram idéer och testa om de fungerar. Processen gör 
det lättare att fokusera på att lösa "rätt" problem och 
sluta göra det som inte efterfrågas.

Min bok
Min bok har varit uppskattad. Vi har nu fått in fler böcker. Vill du 
beställa klicka här

"Min bok är ett hjälpmedel till dig som privatperson som har 
många kontakter med myndighetspersoner eller andra anställda 
inom välfärden." Läs mer på www.sfvarend.se 

www.sfvarend.se

På samordningsförbundet Värends hemsida hittar du 
information om alla insatser, utbildningstillfällen, dokument 
och kontaktuppgifter. Vi lägger upp nyheter och information 
kring samverkan i vårt område. Kika gärna in!

Länsdialog -
mottagande och 
etablering
Den 15 november bjöds 
det på länsdialog i ämnet 
mottagande och 
etablering. 
Beredningsgruppen för 
SÖK var de om bjöd in och 
vår förbundschef Emma 
Krantz berättade om 
förbundet, samverkan och 
vad vi kan erbjuda. 

Carol erbjuder stöd till medarbetare i myndigheterna i arbetet 
med SIP. Se hennes film på hemsidan.
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