
Nyhetsbrev -November 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



Datum: 16 november 
Tid: 09.00-09.30  Var: digitalt 

  Anmäl dig här!

                  Får vi en halvtimme av din tid?
           Då kan du få veta mer om Insatskatalogen...
  

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

Varma hälsningar Carol, Emma 
och Ann-Sofie

Sedan sist... Kronoberg Cares
Nu kommer Projektenhet Kronoberg att påbörja ett nytt projekt som 
går under namnet ”Kronoberg Cares”. Det riktar sig till de personer 
som flytt kriget i Ukraina, som är här i enlighet med EU:s 
massflyktsdirektiv och är över 18 år. Massflyktsdirektivet ger rätt till 
tillfälliga uppehållstillstånd och också rätt att arbeta, men inte rätt till 
SFI, Samhällsorientering och andra etableringsinsatser. Europeiska 
Socialfonden (ESF) har med anledning av detta gjort en utlysning av 
projektmedel för att kommuner och andra aktörer ska kunna arbeta 
med att underlätta för ukrainarna att komma i arbete, men att också 
känna social delaktighet. ”Kronoberg Cares” kommer genom 
kartläggning och koordinering ge projektets målgrupp 
kompetenshöjande insatser med syftet att de ska ha tagit tydliga 
steg mot utbildning och arbetsmarknad vid projektets slut. I 
huvudsak kommer projektet rikta in sig på kartläggning av 
kompetenser och matchning mot ett yrke och att därefter rusta 
deltagaren för att bli anställningsbar. Utöver det kommer även andra 
insatser ges för att ge möjlighet för deltagaren att bli mer delaktig i 
det svenska samhället. Projektet kommer att använda sig av 
arbetsmarknadskoordinatorer, men deltagarna kommer också att 
stöttas av till exempel bovärdar och ideella föreningar. Deltagande 
kommuner är Alvesta, Ljungby, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. 
Projekttiden är 2022-10-19 - 2023-09-30. Projektets övergripande 
målsättning är att 90 procent av deltagarna ska ha nått 
dokumenterad stegförflyttning vid projekttidens slut

Senaste samverkansutbildningen
Vi har haft höstens omgång av samverkansutbildningen. I 
utvärderingen har man en nöjdhet på 4,73/ 5. Alla deltagarna 
svarar att man ser att behovet av en samverkansutbildning 
finns på arbetsplatsen. Det kallar vi ett bra betyg!

Lite citat från deltagare:

"De kommer märka att jag vet vad en annan aktör kan hjälpa med"
"Mer kunskap och förståelse för andra organisationer och arbetssättet" 
"Jag kommer att dela med mig"
"Hur viktigt det är att vi samarbetar tillsammans. Vi sitter på olika 
kunskaper som är viktiga att ta del av"
"Vi behöver varandra, vi jobbar mot samma mål och finns där för 
samma personer som behöver få rätt hjälp i rätt tid"

Den 26:e oktober hade vi 
Kickoff för årets Gör små 
saker med stor kärlek - 
tema Ensamhet, 
Tillhörighet och Psykisk 
hälsa. Här ser ni gänget 
som fixat allt detta 
tillsammans med Gerdt 
Sundström som förläste 
tillsammans med Anna 
Bennich. De  digitala 
föräläsningarna ligger 
öppna till 16 november så 
missa inte dem

Vi har även haft en strategidag 
tillsammans med Styrelsen och 
utvecklingsgruppen på 
Verklighetslabbet. Vi hade en 
toppendag tillsammans där vi bland 
annat pratade om Min bok och hur vi 
kan arbeta vidare med den. Att 
förvalta våra verktyg är ett viktigt 
arbete. 
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