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NYHETSBREV                                                                nr 1 2022 

Välkommen till Sof Väst 
Från 1 januari ingår Mellerud i Sof Väst. Vi hälsar dem välkomna och hoppas på 
gott samarbete framöver. Nu är vi nio kommuner som tillsammans med VGR, AF 
och FK ska arbeta med att öka samverkan och erbjuda insatser till personer som 
står långt ifrån arbetsmarknaden.  

 
 

Aktuellt om insatser hos Sof Väst 
Utredningarna är nu i gång med fulla grupper men kan fortfarande erbjuda 
möjlighet för deltagare att sitta enskilt och i mindre grupper. Korta utredningar, 
KAKA, och enskilda utredningar genomförs löpande både i Uddevalla och ute i 
kommunerna. Väntetiden på plats i lång utredning är f n ca 5 veckor.  
Rehabvägledarna kan nu åter träffa sina deltagare fysiskt i större omfattning och 
tillgången till arbetsträningsplatser ökar. Vi saknar dock för tillfället Rehabvägledare i Tanum och 
Strömstad och deltagare därifrån kan få räkna med lite väntetid innan insats. 

 
Vi söker Rehabvägledare till Tanum och Strömstad  
Vill du bli en del i vårt gäng eller känner någon som skulle passa in så tipsa 
gärna om detta roliga och omväxlande uppdrag. Kravet är relevant 
högskoleutbildning och anställning hos någon av våra medlemsparter. Läs 
hela beskrivningen och intresseanmälan på vår hemsida www.sofvast.se  

 
 

Vi utbildar oss i Tjänstedesign. 
Att förstå användarens behov och upplevelser kommer stå i centrum när vi ska utbilda oss i 
Tjänstedesign. I metoden ingår också att fånga in medarbetarnas och utförarnas perspektiv på 
utmaningarna och arbetet. När vi ska möta framtidens utmaningar behövs 
nya sätt att tänka och en djupare förståelse för vad som skapar värde för 
dem vi är till för.  Vi ska lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte 
efterfrågas! 

I maj kommer vi att utbilda vår insatspersonal och medarbetare hos våra medlemsparter och hoppas 
på kreativa och kunskapsfyllda dagar tillsammans med utbildare Helen Olsson och Karin Dahl från 
Samordningsförbundet BÅDESÅ.  Mer om Tjänstedesign finns att läsa på Innovationsguiden SKR 
 

http://www.sofvast.se/
mailto:info@sofvast.se
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https://innovationsguiden.se/


    

                                         
        

 
Samordningsförbundet Väst www.sofvast.se  

Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se Tel. 0522 – 69 76 70  

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen 
Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och 

kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, 
Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla 

 

 

Kickoff för arbete enligt dansk forskning, BIP 
Nu har startskottet gått för att utbilda och arbeta enligt den danska 
forskningen BIP, översatt till svenska: Jobb och sysselsättnings-
indikatorprojekt. Vid Kickoff den 10 mars deltog närmare 100 personer ifrån 
fem av våra kommuner och intresset för att ta del av den danska forskningen 
är stort. Lysekil, Munkedal och Orust är de kommuner som kommer gå i 
spetsen tillsammans med Sof Väst.  
 
BIP har översatts till svenska av Samordningsförbundet i Halland som 
tillsammans med NNS, Nationella nätverket för Samordningsförbund, utbildar i forskningsresultatet 
men också i ett progressionmätningsverktyg.  
Vi ser fram emot att få lära oss mer och börja använda kunskaperna i vårt arbete.  
 
Tack Magnus Simonsson från FINSAM Göteborg och Samuel Grahn, Samordningsförbundet i Halland 
för er medverkan! 
 
Läs mer om BIP och den danska forskningen på Vaektshusets hemsida. 

 
Dags för Arenadag igen  
Vi bjuder åter in till en gemensam arenadag för personal hos 
våra medlemsparter och kommuner.  
Den 22 april ses vi på Carlia Hotell och konferens för att utbyta information, kunskap och 
erfarenheter samt ha dialog. Vårens tema blir hur vi ska samverka i en föränderlig tid.  
Arenadagen vänder sig till handläggare och chefer som arbetar i samverkan kring vår gemensamma 
målgrupp. 
Inbjudan har gått ut till samtliga medlemmar för vidare spridning i respektive organisation. 
Den finns också på vår hemsida www.sofvast.se  
 
 

Hur vet vi att det blir bättre?  
Sof Väst samlar årligen in data från deltagare, personal, remittenter, chefer och 
politiker i syfte att följa utvecklingen av samverkan och få en uppfattningen om hur 
de insatser som förbundet finsansierar uppfattas. Genom insamlingen kan vi också 
jämföra oss med andra förbund i landet och få stöd i arbetet med att förbättra samordningen av den 
arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 

Årets resultat visar på förbättringar på flera områden. Deltagarnas egna uppfattning av det stöd som 
ges är gott, särskilt positivt är att väldigt många anser sig ha gjort en stegförflyttning närmare 
arbetsmarknaden och säger sig vara mer redo att arbeta och studera efter avslutad insats.  

Utmaningar inför framtiden är att arbeta mer med att få ökad tillit mellan handläggare i de olika 
myndigheterna och förbättra samverkan mellan våra myndigheter. 

 

                      Följ oss på facebook 

http://www.sofvast.se/
mailto:info@sofvast.se
https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/projekter/beskaeftigelses-indikator-projektet/
http://www.sofvast.se/
https://www.facebook.com/sofvast/?modal=admin_todo_tour

