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NYHETSBREV                                                                nr 2 2022 

Hösten har rivstartat! 
Efter en skön och avkopplande sommar har hösten verkligen startat med full 
fart. Vi har skickat in en ansökan om projektmedel till ESF rådet, genomfört 
utbildningar och haft ett flertal möten och dialoger med våra samverkansparter 
om förbundets utveckling. Dessutom är efterfrågan på våra insatser fortsatt 
stort. 

 
 

Aktuellt om insatser hos Sof Väst 
Vår arbetsförmågeutredning har efter sommaruppehållet haft två 
utredningsgrupper. Den tredje gruppstarten blir i Mellerud och startar den 17 
oktober. Till och med den 30 sept i år har 134 personer deltagit i våra utredningar.  
Efter sommaren har en av våra arbetsterapeuter gått vidare till nya uppdrag i 
Uddevalla kommun och vi har inte lyckats att rekrytera någon ersättare till henne. 
Detta innebär att vi inte har lika stora möjligheter att genomföra KAKA och enskilda utredningar.  
Vi genomför dessa när tid finns. 
 
Från 1 aug har vi återigen Rehabvägledare i alla kommuner då Thomas Niklasson har börjat sitt 
uppdrag som rehabvägledare i Strömstad och Tanum. Detta ger våra medlemsparter och deltagare 
god tillgång på lokalt stöd i rehabiliteringen. 
Fram till den 30 sept har 328 personer fått stöd i sin rehabilitering hos Sof Väst.  

 
 
Vi har sökt ESF medel till projekt ”Gränsgångare” 
Tillsammans med Samordningsförbundet Älv och Kust och Finsam Göteborg har 
Sof Väst lämnat in en ansökan till ESF för att kunna utveckla vår verksamhet och 
samverkan och göra mer träffsäkra insatser för de personer som har lång väg till 
arbetsmarknaden och för att utveckla vårt arbete i de organisatoriska 
mellanrummen.   

I projektet ”Gränsgångare” ska vi tillsammans arbeta för att det ska finnas fler professionella som 
kan stödja människor i de organisatoriska mellanrummen. Tillgängligheten till samhällets stöd ska 
öka för människor som annars har svårt att på egen hand orientera sig bland samhällets olika 
insatser och stöd. Målet är att fler människor som har svårt att nå arbetsmarknaden ska få den 
möjligheten. 
Besked om vi får ESF medel för detta projekt kommer i december. 
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Utbildning i BIP progressionsmätning 
Förbundet fortsätter arbetet med att ta till oss av forskningsresultaten från 
den danska studien BIP. Under våren påbörjades arbetet med att ha en kickoff 
för ett stort antal medarbetare i våra medlemskommuner och nyligen 
genomfördes en utbildning i progressionsmätning som är ett verktyg i arbetet 
med deltagare. Personal från kommunerna Orust, Lysekil, Munkedal, Sotenäs, 
Mellerud och Strömstad deltog tillsammans med förbundets insatspersonal 
och chefer i en heldag som innehöll både teori, kunskapspåfyllning och praktiska övningar. 

BIP har översatts till svenska av Samordningsförbundet i Halland som tillsammans med NNS, 
Nationella nätverket för Samordningsförbund, utbildar i forskningsresultatet men också i ett 
progressionsmätningsverktyg.  
 
Sof Väst kommer under 2023 att utbilda en s k kunskapsperson i BIP. Denne ska fungera som stöd i 
det fortsatta arbetet med att omsätta forskningen till praktik.  
 
Läs mer om BIP och den danska forskningen på Vaektshusets hemsida. 
  

 
Vi söker ny förbundschef  
Vår förbundschef Gudrun Emilsdottir har bestämt sig för att gå i pension och 
arbete pågår för att hitta hennes ersättare. Gudrun har lett förbundets 
verksamhet sedan 2006 och har varit en viktig person i förbundets utveckling. 
En ny förbundschef kommer förhoppningsvis finnas på plats under våren 2023. 
 
 
 

Informationsfilm om Finsam och Samordningsförbund  
En ny kort informationsfilm som riktar sig till medarbetare är framtagen. Filmen är en del av en 
informationssatsning för att göra samverkan genom samordningsförbund mer känt inom parterna. 

Du kan titta på filmen här 

Hjälp oss sprida information om att den finns!  
 

Läs mer om Finsam 
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