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NYHETSBREV                                                                nr 2 2020 

Vi ställer om…   
Med anledning av Coronavirusets spridning och den påverkan som det har fått på hela vårt samhälle 
har ju också vi tvingats att finna nya arbetsmetoder i vårt arbete. Vi lär oss nytt hela tiden framförallt 
när det gäller att arbeta digitalt. Styrelsemöten och beredningsgruppens möten sker i huvudsak 
digitalt. Möten med handläggare och även deltagare genomförs också till stor del digitalt.  
Vare sig vi vill eller inte så lär vi oss mycket om ny teknik som vi kommer ha stor glädje av även när 
denna kris är över. 
 
Vi önskar alla samarbetsparter en riktigt skön sommar  

 

 
Aktuellt om insatser hos Sof Väst 
På grund av smittläget genomför vi i dagsläget arbetsförmågeutredning med halverat antal deltagare 
för att avstånd ska kunna hållas. Detta innebär att inte lika många deltagare kan erbjudas plats och 
att flera kommer att få vänta tills hösten.  Vi hoppas att smittläget är förbättrat efter sommaren och 
att vi då åter kan ha fulla grupper. Höstens första grupp är planerad att starta må v 33. 
 
Sally Zeller, arbetsterapeut i utredningsteamet, kommer att genomföra ytterligare en KAKA, en 5 
dagars kartläggning av arbetsförmåga, under v 26.  Sally kan också göra individuella utredningar, 
samt utredningar där behov av tolk finns. Denna möjlighet finns i både Uddevalla och lokalt i 
kommunerna.  
 
Våra rehabvägledare arbetar som vanligt med deltagare lokalt ute i våra kommuner och tar emot 
nya deltagare löpande. Möten sker i större grad via telefon och via digitala kanaler men deltagarna 
kan fortfarande träffa flera av våra rehabvägledare fysiskt, på rekommenderat sätt. 
 
HOV:en, Hälsa – och vägledningskursen, är inställd sedan en tid tillbaka pga restriktioner för 
personalen att ha gruppverksamhet. Gruppledarna arbetar dock individuellt med ett antal deltagare.  
Ny grupp beräknas starta v 33.  
 
Steg1 har haft begränsad gruppverksamhet sedan slutet på mars och arbetar huvudsakligen med 
deltagarna individuellt. I dagsläget pågår gruppverksamhet en dag per vecka med upplägg som 
anpassas till smittläget. Gruppverksamheten beräknas starta upp igen efter semestrarna i v 33. 
Insatsen har löpande intag och nya deltagare tas in allt eftersom och i den takt platser finns 
tillgängliga. 
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Inställda arrangemang 
Tyvärr har vi tvingats ställa in våra arenadagar under våren. Vi hoppas på att kunna genomföra 
arenadagen i oktober som planerat. Vi återkommer med information om detta efter sommaren.  
Förbundets dag och den nationella FINSAM konferensen blev också inställt och dessa kommer att 
flyttas till 2021. 

 

 
Sommartider hos Sof Väst 
Verksamheten pågår som vanligt fram till v 27. Under veckorna 28–31 är det begränsat med 
personal hos oss. Då blir det storstädning i lokalerna och semestrar för personalen. 

 
 
MUCF får uppdrag att samordna stöd till ungdomar 
MUCF, myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, får nu ett nytt uppdrag genom att 
samordna regeringens satsning på att analysera och utveckla ett nationellt samordnat stöd till unga 
som varken arbetar eller studerar. 
- Frågan om ungas situation och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden framöver är otroligt 
viktig. Vi är glada över att regeringen uppmärksammar frågan och att MUCF får en samordnande roll 
i detta uppdrag, säger generaldirektör Lena Nyberg. 

MUCF är sammankallande och samordnande i uppdraget som getts till ett flertal myndigheter, 
däribland AF och Jämställdhetsmyndigheten. Uppdraget ska genomföras i dialog med bla NNS, 
Nationella nätverket för Samordningsförbund och SKR, Sveriges kommuner och regioner. 

Senast den 14 maj 2021 ska slutredovisning lämnas till regeringen. 

Läs mer på MUCF 

                                                                                                   

 
Hållbara möten med digitala kanaler 
Både styrelsens och beredningsgruppens sammanträden under våren 
har fått genomföras med endast några få ledamöter på plats och resten 
via digitala kanaler. Erfarenheterna från detta tar vi med oss i framtiden. 
Det effektiviserar mötestiden och reducerar många resor vilket är ett 
mer hållbart sätt att arbeta. Vid styrelsemötet den 20 maj fick 
förbundschefen i uppdrag att se över möjligheten att installera digital 
utrustning i förbundets lokaler så att vi kan hålla fler digitala möten med 
bättre kvalité, både ljud och bildmässigt.  

                                    

                      Vi finns nu på Facebook, följ oss där                                                                                                                                                                                                                          
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