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Vi vill tacka för det gångna 

året. Du som arbetar med att 

lyfta och stötta individer till 

ett liv med större tro på sin 

förmåga och mot studier och 

egenförsörjning – DITT arbete 

är otroligt viktigt TACK!   

2020 har varit ett speciellt är på 

många sätt. Mycket har ställts 

in och flyttats fram. Men de 

individer ni arbetar med finns 

där framför er. Ni har på bästa sätt 

efter era förutsättningar jobbat på. 

En del har man kunnat lösa över 

telefon och digitalt, men långt 

ifrån allt.  Allt har inte  heller 

fungerat smärtfritt och tekniken är 

inte alltid med oss. Men vad vi 

har lärt oss saker längs med 

resans gång.  

Vi hoppas och tror att vi under 

2021 går mot ljusare tider. 

Under 2020 har vi bland annat 

lanserat Insatskatalogen – du har 

väl varit inne och kikat? Annars 

gör det! Saknar du någon insats? 

Hör av dig till oss! 

Pga rådande läget har inte så 

många träffar anordnats. 

Men en inspirationsföreläsning av 

Annika Malm i samband med 

lanseringen hann vi  med. 

Samt två workshops med Annika 

kring hur viktiga vi själva är som 

verktyg i arbetet med de individer 

vi är till för. 

 

 

Arenasamverkan har rullat på hela 

året och i mars anordnade vi en 

Arenadag. Punkter från Sara 

Arlestens rapport lyftes fram och 

material som vi använder 

ändrades och översattes också till 

flera olika språk. En ny överens-

kommelse är nu påskriven mellan 

parterna. Och den är nu tills 

vidare, dock kan arbetssättet 

förändras efter hand. Men 

parterna är överens om att detta är 

en av våra viktigaste insatser – att 

lära av varandra och lyfta 

individer från alla våra perspektiv. 

 

 

Förbundets projekt;  Mitt Val, 

Nya Vägar och SE/IPS coacher 

har rullat på. Dock i mindre 

omfattning och i anpassade 

former pga rådande 

omständigheter. 

Ändå har närmare 160 personer 

under året fått stöd i att närma 

sig arbetsmarknaden och 

egenförsörjning tack vare er. 

Tänk er 160 personer som ni har 

sett, lyft och stöttat mot en 

förändring! Och då är ändå inte 

alla individer som ni har lyft i 

Arenasamverkan med. 

 

Ta gärna en titt på Lasse och Annelis film om deras IPS verksamhet i Värnamo - FILM 

https://www.insatskatalogen.se/
https://youtu.be/qFvnDpsDJ5w
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VI ÖNSKAR ER EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT 2021 

FINNVEDENS SAMORDNINGSFÖRBUND 

Peter Hedfors, förbundschef, finsam@gnosjo.se 

Liselott Edvinsson, processutvecklare, liselott.edvinsson@gislaved.se 

www.finsamjonkopingslan.se/finnveden 

 

Förbundets finansiering av 

SE/IPS-coacher är förlängd 

under våren 2021. Det kommer 

då att göras en undersökning tre 

år tillbaka: vad gör de individer 

idag som gick ut i arbete efter 

stöd från SE/IPS coachen? 

Mitt Val och Nya Vägar går in 

på sitt sista år som projekt och 

arbetet med att implementera de 

delar som har fungerat bra 

startar.  

BIP – indikatorer för 

anställningsbarhet, ett 

forskningsprojekt i Danmark, 

kommer ni höra mer om nästa 

år. Förbunden i länet 

tillsammans med Kommunal 

utveckling kommer sprida och 

utbilda inom detta område. Här 

kan ni läsa mer om BIP.  

Vi anordnar gärna föreläsningar, 

inspirationsdagar, kompetens-

utveckling – här är DU en viktig 

part för att tipsa oss om vad du 

vill och behöver. Kontakta oss!          

Vi finns här för dig!  

Under 2021 är målsättningen att 

hitta former för en basverksamhet 

som ska finnas i varje kommun. 

En arbetsgrupp kommer att jobba 

med det under våren 2021.  

Målarbetet som startade 2020 

kommer fortsätta tillsammans 

med beredningsgrupp och 

styrelse. 

Det är viktigt att vi fortsätter 

lyfta frågor som; Vilka är vi till 

för? Vad har vi för uppdrag i 

förbundet – som medlem i 

styrelsen och i berednings-

gruppen, som förbundschef och 

processutvecklare. 

Från januari 2021 går Lisas 

projektanställning över till en 

fast tjänst som verksamhets-

utvecklare i förbundet. Hon är 

fortfarande anställd av 

Gislaveds kommun och 

förbundet köper tjänsten. 
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