
Nyhetsbrev -juni 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

Sedan sist...
Centerpartiet och talesperson för arbetsmarknadsfrågor Alireza 
Akhondi besökte oss. Vi fick då möjlighet att diskutera förbundens 
roll och framtid. Det var ett givande möte som Finnveden och 
Sunnerbo samordningsförbund också deltog i.

En pilotgrupp har testat Samverkansutbildningen i 
kombination med Växjö kommun och Barnens bästa gäller i 
Kronoberg. Det var deltagare ifrån Socialtjänsten och skolan som 
deltog. Framöver ska utbildningen köras för medarbetare i 
kommunen.

BIP
Nu har vi haft en utbildning i progressionsmätning. Den har varit 
både uppskattad och lyckad. Deltagare ifrån hela Kronoberg. 
Först fick vi ta del av en kickoff där man berättad om BIP.  Läs om 
det här 

SamSIP

stödjande funktion ut



På gång...
Min bok är på gång med lite nyheter. Vi arbetar med nu 
med en ny upplaga och ta fram en ny prototyp med två 
personer som har använt boken. En av nyheterna är mitt 
pass. Passet innebär att man fyller  i en liten bok om sig 
själv, där berättar man hur man fungerar som person  
Man fyller i vilka kontakter man har och hur man föredrar 
att ha denna kontakt.  Sedan kan du flytta över passet om 
du skaffar en ny bok. Skulle du vilja vara med och testa? 
Hör av dig till oss på info@sfvarend.se

Gör små saker med stor kärlek
Nytt datum för för föreläsningar hösten 2022 blir 26 oktober - 16 
november. Temat vid detta tillfälle är ensamhet, tillhörighet och 
psykisk hälsa.

Arbetet med Insatskatalogen fortsätter. Nya insatser och 
genomgång av de insatser som redan finns har gjorts. Det är 
viktigt att det är uppdaterat och aktuellt. Texterna ska skrivas i 
lättläst svenska. De ska vara lätta att förstå för den som läser 
och det ska vara tydligt vad som behöver göras för att delta i 
en insats. Det finns insatser som är landsövergripande men 
också insatser som är i vårt område. Du kan hitta exempelvis 
Parketten som är en sysselsättningsplats, kolla här eller SFI, 
kolla in det här. Hör gärna av er om ni saknar någon insats! 

Strategidag
Förbundets styrelse och beredningsgrupp tillsammans med 
kansliet har träffas för en strategidag. Vi pusslade, 
samverkade och planerade framåt. Tillsammans kan vi göra 
skillnad!

Tack Aleksandra...
och lycka till med ditt nya jobb. 
Aleksandra har arbetat i förbundet i 4 år 
som processledare i bland annat SPiK, för 
processen gällande Samsjuklighet och 
sysselsättning och Min bok. Vi kommer 
att sakna dig men vi är helt övertygade 
om att du kommer göra ett bra arbete på 
din ny arbetsplats.

Allmänpsykiatrin. enhet 2
I påskas hade vi en tävling på Instagram där påskigaste bilden 
skulle vinna en tårta. Nu har vi varit och levererat den till 
Allmänpsykiatrin. Vi passade givetvis på att ställa lite frågor!
Enhet två arbetar framförallt med utredning för vuxna som har 
psykiatrisk problematik. 
Några patienter har adhd 
och en del har autism som
exempel. Till dessa erbjuds 
bland annat adhd- eller 
autismskola som man kan
ta del av under tiden man
utreds eller när man är klar
med utredningen. Det är 
också aktuellt för anhöriga 
att bli insatta i ämnet. 
Att träffas i grupper med 
andra som är i samma situat-
ion brukar vara uppskattat. 
På enhet två är det 35 pers-
oner som arbetar och det är
 mellan 1000-3000 patienter inskrivna. De anställda är 
psykiatrisjuksköterskor, psykologer, kuratorer och så vidare.  När 
vi ställer frågan om vad som är det bästa med jobbet får vi till 
svar att det är när man kan hjälpa personer att förstå sig själva.

Utbildning och konsultation i SamSIP erbjuds av processledare 
Carol Obregon. Så här tycker Carl Lundqvist, 
Arbetsmarknadssamordnare, efter att ha deltagit på en 
utbildning som bestod av två tillfällen i Älmhults kommun: "Vi 
är väldigt nöjda med utbildningen och jag är övertygad om att vi 
kommer ha nytta av Sam-SIP"
Läs mer om vårt erbjudande i SamSIP: 

https://sammans.se/
https://sfvarend.se/
https://www.insatskatalogen.se/activities/sysselsaettning-parketten-vaexjoe
https://www.insatskatalogen.se/activities/sfi-vaexjoe
https://www.insatskatalogen.se/activities/sysselsaettning-parketten-vaexjoe
https://www.insatskatalogen.se/activities/sfi-svenskundervisning-foer-invandrare-i-tingsryd
info@sfvarend.se
https://sfvarend.se/a/bip-bildspel-ifran-kickoff



