
Nyhetsbrev December 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



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

Vi önskar er en härlig december 
Emma, Carol, Elise  och Ann-Sofie

Samverkansteam Värend

Sedan sist...
Utmanardagen 
Vi deltog på Verklighetslabbet och Region kornobergs 
utmanardag. Vi blev otroligt inspirerade av föreläsarna. Vi fick 
bland annat lyssna på Morten Hyllegaard som är utbildad 
statsvetare i Köpenhamn som pratade om att vi måste tänka nytt 
gällande utvecklingen i välfärden för att lyckas behålla den. Lisa 
Olsson och Karolina Ekerlund som arbetar med innovation i 
Helsingborgs stad pratade om deras resa mot att bli en av Europas 
mest innovativa städer och vad det innebär i form av mod och hur 
man vågar.

Välfärd= att färdas väl!

 vara med och agera och göra skillnad på lokal nivå, samt 
informera om Försäkringskassans uppdrag och villkor".

Jenny Bild, samverkansansvarig 
Försäkringskassan som är en del 
av utvecklingsgruppen

"Att vara en del av samordnings-
förbundet ger mig som samverkans-
ansvarig på Försäkringskassan en 
möjlighet att få vara med i dialogen om 
våra medborgares olika samordnings- 
behov  i Kronobergs län. 
Samordningsförbundet är en plattform 
där vi som myndighet kan

Om du 
har 
missat 
vårt 
nätverk i 
tjänste-
design 
och inte 
anmält 
dig så 
så är 
länken 
fort-
farande 
öppen 

I insatskatalogen finns nu 152 insatser i Kronoberg län. 

Nätverket för tjänstedesign i Kronoberg

KIKA IN!

Värendsnytt

Håll utkik! Vår nyhetsfilm, Värendsnytt del 3 
kommer inom kort.

Förbundets nya projekt Samverkansteam 
Värend är sedan oktober månad i 
uppstart. Projektledare Elise Lindhe, som 
gjorde utredningen om Nollklassade 
förra året, kommer att ta vidare 
slutsatserna i utredningen i det nya 
Samverkansteamet samtidigt som 
projektets målgrupp är bredare och även 
inkluderar individer som inte uppbär 
försörjningsstöd men som är i behov av 
stöd i sin rehabilitering. Aktiva parter i 
projektet är Lessebo, Uppvidinge, 
Tingsryds och Växjö kommun.

I januari påbörjas Samverkansteamets aktiva fas med kommunknutna 
koordinatorer som arbetar direkt med deltagare i behov av stöd i sin 
rehabilitering till arbete, studier eller annan ersättning. Koordinatorerna 
kommer att rustas genom utbildning och information från andra medlemmar 
i Samordningsförbundet, dvs. Regionen, Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. Förutom individarbetet kommer Samverkansteamet 
identifiera organisatoriska glapp som försvårar målgruppens väg till 
rehabilitering, och förbättringsförslag kan lyftas inom Samordningsförbundet. 
Projektet kommer att pågå i två år.

Vilken effekt det utökade koordinatorsstödet i Samverkansteam Värend har 
kommer att mätas och undersökas av två forskargrupper från 
Linnéuniversitetet. Den ena studien kommer att vara kvalitativ och titta 
närmare på delar som innebörden av olika aktörers roller och 
samverkansprocesser ur flera perspektiv. Den andra kommer att vara 
kvantitativ och mäta effekten av projektet för målgruppen, t.ex. om 
koordinatorsstödet innebär att individerna har färre kontakter med kommun, 
vård och myndigheter.
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