
Nyhetsbrev -Oktober 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



Sedan sist...
Vi har haft en föreläsning om Ukraina som handlade om möte 
mellan olika kulturer med fokus på Ukraina. Inkultura höll i 
föreläsningen och vi ordnade dagen tillsammans med Sunnerbo 
samordningsförbund, Växjö kommun, Linnéuniversitetet. Region 
Kronoberg och Länsstyrelsen. 

På gång...

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

Vi har träffat andra 
samordningsförbund för 
samverkan i Nätverket Syd -Kust 
till Kust.  Denna gång var det Greta 
som bjöd in oss på Gotland.  Vi 
hade några väldigt bra dagar och 
är otroligt tacksamma för det 
utbyte vi har dessa dagar gav oss 
både skratt, nya tankar och 
inspiration. 

"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. Där hittar du alla insatser samlade på ett och 
samma ställe. Insatser som hjälper individer att komma ut i 
arbete, studier eller annan sysselsättning eller på annat sätt 
skapar ökad livskvalitet. Webbinariet ger dig inblick i verktyget 
och hur du på bästa sätt kan använda det i din yrkesvardag.

Den 26:e oktober startar vi årets tema Ensamhet, Tillhörighet och 
Psykisk hälsa med en kickoff på Linnéuniversitetet. Samma dag 
öppnar vi också upp för fler kostnadsfria förinspelade föreläsningar 
som är öppna mellan 26/10 - 16/11.

Mer information och bokning av föreläsningar se www.sammans.se 
De vänder sig till dig som möter människor i din profession, men 
även för dig som är privatperson, anhörig, vän eller intresserad av 
frågorna

Samverkansteam Värend
Den 1 oktober började Elise Lindhe som 
projektledare. Projektet är därmed igång 
och en grundplan håller på att sättas.

Vi finns på instagram och facebook
Där uppdaterar vi om vad vi gör och 
informerar om vad som händer. 
Följ oss gärna!

Nätverket för tjänstedesign i Kronoberg 
bjuder in till  "Lyckliga & olyckliga tjänstedesignsresor"

När: 21 oktober klockan 09.30-12.00
Var: Verklighetslabbet, World Trade Center, Södra järnvägsgatan 4b, 
Växjö.
Vem: Alla som är intresserade av tjänstedesign
Anmälan: Senast 14/10 via länken här

Missa nu inte att 
anmäla er till någon 

av våra insatser!

Vi önskar er en härlig 
oktober. 

Carol, Emma 
och Ann-Sofie

https://sammans.se/
https://www.insatskatalogen.se/activities/sfi-vaexjoe
https://samordning.org/sco/kalendarium/kalendarium/utbildningsdag/nationellt-webbinarium-om-insatskatalogen-2
sunaf
Överstruket

https://www.instagram.com/sfvarend/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064479230636
www.sammans.se
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=NOqPlTCFdU-L3kOLdz42YMXLV49_0jVIiMxARo4V1lpUMTc5M1k5NENGSlRINzdPNUtCNFlSN1dQUy4u



