
Nyhetsbrev -September 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

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

stödjande funktion ut



Samordningsförbundet Centrala Östergötlands redaktion 
presenterar Insatskatalogen. 

Kollegor, egenskrivna lappar och listor på skrivbordet, privata 
kontakter eller rent av tur. Att ha koll på vilka insatser som 
finns för de som är i behov av samhällets tjänster och stöd är 
inte så lätt för handläggare och myndighetspersonal. Därför 
finns Insatskatalogen. Passa på att anmäla dig och få mer 
information om katalogen.

Datum: 28 september  
Tid: 09.00-09.30 
Var: digitalt (webben 
Anmäl dig här

Datum: 16 november 
Tid: 09.00-09.30 
Var: digitalt (webben 
Anmäl dig här

• mötet mellan olika kulturer (kommunikation, språkets 
betydelse, vanliga kulturkrockar med mera)

• Ukraina och den ukrainska befolkningen (utbildningsbakgrund, 
hälsoaspekter, religionens betydelse med mera)

• skillnader mellan Sverige och Ukraina
• bakgrunden till den ryska invasionen och situationen i Ukraina 

idag.

Migration och interkulturell kommunikation 
med fokus på Ukraina
Växjö kommun, Länsstyrelsen Kronoberg, Region Kronoberg samt 
Värend och Sunnerbo samordningsförbund bjuder in till en 
förmiddag på Konserthuset i Växjö med fokus på Ukraina. 
Föreläsare Jonatan Malm, utbildare och konsult på Inkultura, talar 
bland annat om:

Gör små saker med stor kärlek
Den 26 oktober har vi kickoff för höstens omgång av 
föreläsningar. Temat är ensamhet, tillhörighet och psykisk hälsa. 
Samtidigt öppnar vi upp för föreläsningar digitalt. Kolla in 
sammans.se och anmälan dig

Sedan sist...
Nu är vi igång efter semestrar igen. Det är mycket som händer 
framöver. Kolla in en del av vad vi erbjuder och tveka inte på att 
boka in dig. 

I juni så beviljade styrelsen en ny projektansökan om 
Samverkansteam Värend. Syftet med projektet är att stärka 
samverkan mellan myndigheter, vården och kommunerna i syfte 
att målgruppen med sammansatt hälsoproblematik eller 
funktionsnedsättning ska få tillgång till insatser som möjliggör 
återgång till arbete eller studier. Projektledare och 
projektmedarbetare ska nu anställas och mer information 
kommer så håll utkik! Tid: 20 september kl. 8.30 – 12.00

Plats: Växjö Konserthus
Anmälan: anmäl till föreläsningen här senast 5 september

Pilotprojekt förstärkt KAA
Elin Warelius började som projektledare för ett tag sen. Här 
kommer en hälsning ifrån henne:

”Hej! 
Det är jag som är projektledare för Förstärkt 
KAA. I projektet arbetar jag främst operativt 
mot Växjö kommuns mål, men jag har också
ett övergripande ansvar för att samman-
ställa deltagande kommuners statistik och 
resultat i en rapport.Just nu ser jag fram 
emot utbildningen i Supported Education, 
där vi i KAA får ytterligare ett bra verktyg att använda i arbetet 
med våra ungdomar. Jag förväntar mig en 
spännande höst med kreativa lösningar, 
metodutveckling och nya samarbeten.

På gång...

Samverkansutbildning
Vill du ha kunskap, förståelse och inspiration om och av andra 
myndigheter? Samverkansutbildning går ut på just det. Vi arbetar 
tillsammans och byter erfarenheter med varandra. 
Du kan läsa mer om utbildningen och anmäla dig här 
Datum: 3, 7 och 12 oktober 

Projektet SO Kronoberg
Projektet går ut på att fler nyanlända i Kronobergs län ska få 
den Samhällsorientering (SO) de har rätt till enligt lag. För 
detta anställs samhällskommunikatörer. 

Idag finns det ingen nationell eller lokal grundutbildning för 
kommunikatörerna. Därför påbörjas nu ett nytt projekt som 
går ut på att skapa en digital grundutbildning för 
kommunikatörer, det kommer att göras i
samverkan mellan ”Projektenhet Krono-
berg”, Samordningsförbundet Värend 
och Sunnerbo samordningsförbund. 

Tillsammans kommer vi därmed att lång-
siktigt kunna stärka länets SO, och på det
sättet ge fler nyanlända bättre möjlig-
heter att etablera sig i sitt nya hemland.

Projektledare Charlotta Svanberg

https://sammans.se/
https://www.insatskatalogen.se/activities/sfi-vaexjoe
Tillf�lle 1: Nationellt webbinarium Insatskatalogen
https://samordning.org/sco/kalendarium/kalendarium/utbildningsdag/nationellt-webbinarium-om-insatskatalogen-2
https://sammans.se/
https://sammans.se/
https://sfvarend.se/l/utbildningsinsatser/77103
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