
Nyhetsbrev -December 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

Vi önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!

I Värend arbetar vi med insatskatalogen.

Insatskatalogen är ett sökinstrument vars syfte är att 
effektivisera och rationalisera sökandet efter insatser för 
dem i behov av stöd mot egenförsörjning, inkludering och 
ökad livskvalitet.

Läs mer på www.sfvarend.se eller på 
www.insatskatalogen.se

Nätverket kust till kust
I december kommer samordningsförbunden runt om i 
landet att träffas för informationsutbyte. Viktiga punkter 
på agendan är:  ESF, Mitt val, SUS och BiP. 

Nollklassade
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. Processtiden ligger till 
och med 31 december 2021. 

Projektledare Elise Lindhe arbetar nu för fullt med 
rapporten. Målet är att genom en kartläggning:

1. Identifiera antalet nollklassade inom
försörjningsstödet i respektive kommun. 

2. Påvisa rehabiliteringsvägarna för målgruppen 
idag.

3. Ge förslag på ett flödesschema för målgruppens
rehabiliteringsmöjligheter 

Vill du läsa mer?
www.sfvarend.se

Sedan sist
Nu vet vi vad vi ska jobba med nästa år. 
Verksamhetsplanen för 2022 är klar och godkänd. Vi 
lägger upp alla våra dokument på hemsidan.

SamSIP är förlängd. SamSIP är en förlängning av SIP 
som gör att även Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan har samma rättigheter och 
skyldigheter i arbetet med SIP.
Carol vår processledare finns att kontakta för 
konsultation i ditt SIP-arbete eller du kanske vill få 
utbildning? 

Mittkonferens -SPiK
ESF-projektet för människor med sammansatt problematik i 
Kronoberg har nu genomfört en mittkonferens. Aleksandra 
Karlsson i förbundet är processledare i projektet och 
modererade konferensen. Deltagarna fick ta del av resultat till 
exempel hur många människor som ingår  i projektet och hur 
vi mäter deras utveckling via BIP. Konferensen visade också 
de tjänstedesignsprocesser som pågår för att ta fram nya 
arbetsmetoder så att fler människor ska få rätt stöd i rätt tid.

På gång...
Favorit i repris
Den 17/2 - 3/3 2022 har du återigen möjlighet att se de 
förinspelade föreläsningar inom temat -riskbeteende, missbruk 
och psykisk hälsa.

Föreläsningarna är kostnadsfria och vänder sig till dig som 
möter människor i din profession men även för dig som är 
privatperson, anhörig, vän eller intresserad av frågorna.

Anmäl dig redan idag!
www.sammans.se

Tjänstedesign - grundkurs
 Är du intresserad av att gå en utbildning i tjänstedesign? 
Anmäl dig här
 Vi hör av oss när vi har en grupp för start.

Tjänstedesign -Från retorik till praktik
Är du intresserad av tjänstedesign så välkomnar nätverket för 
tjänstedesign i Kronoberg dig till ett tillfälle att nätverka kring 
ämnet
Läs mer här eller anmäl dig direkt här 
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