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NYHETSBREV                                                                nr 2 2021 

Jaaaa, äntligen! 
Äntligen har nästan alla restriktioner släpps och vi kan åter så sakta börja 
återgå till det mer normala livet. Fortsatt försiktighet får gälla när vi möts 
många men det känns ändå hoppfullt nu när vi åter kan ta emot fler 
deltagare och påbörja gruppverksamhet fullt ut igen. 
Vi önskar alla samverkansparter en fortsatt bra höst!    

 

 
Aktuellt om insatser hos Sof Väst 
Från oktober månad genomför vi åter våra utredningar med fulla grupper men erbjuder fortfarande 
möjlighet för deltagare att sitta enskilt och i mindre grupper. Vi säkerställer fortsatt att det går att 
hålla avstånd och samtalar om vikten av att vaccinera sig. 
Under hösten startar utredningar den 6 okt i Uddevalla, den 1 nov utlokaliserad till Sotenäs och den 
2 dec i Uddevalla. 
Korta utredningar, KAKA, och enskilda utredningar genomförs löpande både i Uddevalla och ute i 
kommunerna. Väntetiden på plats i lång utredning har kortats, då vi åter kan ta fler deltagare 
samtidigt, vilket känns bra.  
Rehabvägledarna kan nu åter träffa sina deltagare fysiskt i större omfattning och tillgången till 
arbetsträningsplatser ökar. 

 
Inför 2022  
Vid styrelsemötet den 28 sept diskuterades inriktning av verksamheten inför 2022. Prioriterat blir att 
arbeta vidare med arbetsförmågeutredningar och att dessa i ännu större utsträckning kan 
genomföras utlokaliserade till kommunerna. Våra rehabvägledare som redan nu finns tillgängliga i 
alla kommuner kommer även framöver prioriteras. 

Det pågår dialog om deltagande i ESF projekt i samarbete med kringliggande Samordningsförbund. 
En utlysning kommer troligen under våren 2022. Vi står inför många och stora utmaningar inom 
välfärdsområdet och alla möjligheter och förutsättningar som bidrar till att 
människor får rätt stöd till egenförsörjning är viktiga. Vi tycker därför att det 
känna angeläget att ta del av de stöd som erbjuds i form av finansiering genom 
ESF och genom samarbete med våra grannförbund.               

Många spännande utvecklingsarbeten är på gång. Inom förbundet diskuteras 
hur vi kan ta till oss och tillämpa den forskning som Vaeksthuset i Danmark 
kommit fram till. Forskningen visar på vilka faktorer som har mest betydelse för 
personer med svag konkurrenskraft att närma sig arbetsmarknaden. Planer 
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finns också på att lära mer om Tjänstedesign som är en metod och ett förhållningssätt vilket tar 
avstamp i användarens behov och att våra tjänster formas i samverkan med den som ska använda 
dem.  
Vi ser fram emot en aktiv och utvecklande höst. 

 

Ny kommun på väg in till Sof Väst 
En förfrågan om medlemskap i Sof Väst har kommit från Melleruds kommun. Arbetet pågår nu för 
att få fram alla beslut som behövs och för att förankra hos samtliga berörda. 

Det ska bli spännande och utmanande att välkomna en ny kommun in i vårt gemensamma arbete😊 
 
 

Jämställdhetsarbete på Förbundets dag 
Den 28 sept genomfördes Förbundets dag i Dingle. All insatspersonal,  
beredningsgruppen och styrelsen samlades för en gemensam förmiddag där 
jämställdhet stod på agendan. Charlotte Axelsson från LEDA20 var vår guide 
och utbildare under förmiddagen. Nu kommer vi att ta ett omtag i vårt arbete 
med att på olika sätt bidra till ökad jämställdhet. Vi ser över vad och hur vi 
bemöter män och kvinnor, vi analyserar vår verksamhet med 
jämställdhetsglasögonen på och vi ställer rutinmässigt frågor om våld till alla 
våra deltagare. Tack alla för engagemang och för en bra förmiddag! 

 
 
Många med behov av samordnad rehabilitering 

Under 2021 har efterfrågan på våra insatser ökat. Antalet ansökningar till våra insatser är högre än 
jämförbar tid föregående år. Vi kan också se att ansökningarna i allt högre grad gäller personer med 
ett stort behov av stöd, har en komplex problembild och som alla står mycket långt ifrån 
arbetsmarknaden. Detta ställer stora krav på att vi kan möta alla våra deltagare med hög kompetens 
och på ett professionellt sätt. Vi har under året därför ”vässat” vårt arbetssätt så att alla deltagare 
snabbt erbjuds stöd och kommer in i insats samt att vi kompetensutbildar oss och har en ständig 
pågående dialog om förbättringar.  
 
 

Vi öppnar för ”egenremiss” 
För att underlätta och erbjuda fler möjligheter för personer med behov av samordnat stöd i sin 
rehabilitering öppnar vi nu för enskilda individer att inkomma med en egen ansökan/ ”egenremiss” 
om stöd hos Sof Väst. Vi hjälper då till att ta kontakt med de myndigheter som blir aktuella för 
samverkan runt deltagarens rehabilitering. Kravet är att deltagaren är folkbokförd i någon av 
förbundets ingående kommuner och har ett behov av samordnat stöd i sin rehabilitering mot arbete 
och studier. Blankett finns på vår hemsida www.sofvast.se  
 

 

Följ oss på facebook 
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