
Nyhetsbrev -april 2022

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.

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 ett soligt april
och en

 Glad Påsk!

På gång...
Samverkansutbildning
Nu har vi testat samverkansutbildningen digitalt via 
sammans.se  med vår pilotgrupp. Därför är det dags att öppna 
upp för anmälan för utbildningen inom kort. Är du sugen på 
att gå? Datumen är 17, 20 och 31 maj. Håll utkik på vår 
hemsida. Snart släpper vi platserna!

Ukraina
Sedan Ryssland invaderade 
Ukraina så är det många 
människor på flykt. Förbundets 
parter rustar sig nu på olika 
sätt för att möta de människor 
som kommer kommunerna i länet.

Samsjuklighet & sysselsättning
Aleksandra har också arbetat med 
processen Samsjuklighet och syssel- 
sättning som avslutas med en rapport om 
Skyddat arbete i offentlig sektor- OSA 
anställning. Rapporten visar på det goda 
och välfungerande samarbetet mellan två 
huvudmän som i det här fallet är 
Arbetsförmedlingen och kommunen. 

Vi påminner igen: BIPkickoff
 Vi bjuder nu in till en kick-off för att sprida kunskap om studien 
och de möjligheter den kan ge för människor i våra målgrupper. 
Denna kick-off är en inledning till en gemensam process utifrån 
BIP-studiens resultat

Datum 20 april 09.00- 12.00
Ingen föranmälan behövs och länk finns på: www.sfvarend.se.  

Försäkringskassan
Försäkringskassan har i år infört sex nya lagändringar som 
berör sjukförsäkringen. Det handlar om bland annat höjt tak i 
sjukförsäkringen, nytt undantag särskilda skäl om man 
befinner sig mellan dag 180-550 i rehabiliteringskedjan samt 
nya regler för äldre och behovsanställda. 

Läs mer här: Nya lagar inom sjukförsäkringen - 
Försäkringskassan (forsakringskassan.se) 

Sedan sist...
Utvecklingsgruppen fick information ifrån Finnvedens 
samordningsförbund om deras basverksamhet. Målet är att 
genom en organiserad samverkan öka möjligheterna att utnyttja 
den samlade kompetensen, ta tillvara på kunskaper och 
erfarenheter från olika myndigheter och verksamheter vid 
planering och genomförande av de arbetslivsinriktade 
insatserna. Helt enkelt underlätta flödet för individen att få rätt 
insatser vid rätt tidpunkt. Läs mer här 

Gör små saker med stor kärlek
Intresset var också stort när vi körde favorit i repris hela 280 
anmälde sig. Från Sollefteå i norr till Karlskrona i söder, även om 
tyngdpunkten av deltagarna kom från Kronobergs län.  Av dessa 
var 37 privatpersoner (13 %). Övriga anmälde sig utifrån sin 
profession och organisation. Bland dem fanns bland annat lärare/
pedagog, fritidsledare, behandlare/kurator/skolsköterska, 
socialsekreterare/koordinatorer, chefer, verksamhetsutvecklare/
processledare. 

Min bok
Min bok är ett hjälpmedel till privatpersoner som har många 
kontakter med myndighetspersoner eller andra anställda inom 
välfärden. I den kan de samla all information så som kontakter, 
mötesinformation eller en beskrivning av vilka de är. Aleksandra 
Karlsson har arbetat med Min bok och en del uppdateringar är på 
gång. En prototyp är på gång och vem vet den kanske blir digital 
också... 
Vill du läsa mer kika in här 

Pilotprojekt förstärkt KAA
Syftet med projektet är att utgå från ungdomarnas sammantagna 
behov och förutsättningar och öka möjligheten till 
stegförflyttning mot arbete eller studier, samt minska lidande och 
utanförskap. Varje kommun har en samordnande stödjande 
funktion och skräddarsyr detta efter  behov och lokala 
förutsättningar. Elin Warelius är projektledare. 
Målet är att:
 Utgå från varje ungdoms behov och förutsättningar
 Prova nya metoder, tex supported employment
 Bygga upp praktik/arbetsprövningsbank
 Utforma stödet utifrån varje kommuns förutsättningar
 Se över skav och organisatoriska mellanrum

stödjande funktion ut



Rapporten har som syfte att visa på enkelheten, kontinuiteten 
och samspelet i insatsen och dennes uppföljning och på det 
sättet väcka intresset hos fler kommuner att använda och 
initiera till OSA-anställningar. Rapporten finns på vår hemsida. 
Kika in här

https://sammans.se/
https://sfvarend.se/
https://www.finsamjonkopingslan.se/finnveden/aktiviteter/samverkansteam-finnveden
https://sfvarend.se/l/insatser/Min%20Bok%20
https://sfvarend.se/l/insatser/23973
https://sfvarend.se/l/utbildningsinsatser/73132
https://www.forsakringskassan.se/nyhetsarkiv/nyheter-press/2021-12-20-nya-lagar-inom-sjukforsakringen



