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NYHETSBREV                                                                nr 3 2019 

Snart vinter igen… 

Oj, oj vad tiden går fort, men det är ju så när man har roligt😊  
Under hösten har vi jobbat med planering inför 2020, styrelse och beredningsgrupp har 
sammanträtt, vi har genomfört arenadag och öppet hus. Vi har såklart också haft många 
deltagare som fått stöd och hjälp på sin väg tillbaka till arbete eller studier. Från 1 jan – 31 
okt i år har det varit 380 personer inskrivna i våra insatser. 
 

 
Dialogmöten om behov av insatser 
Under hösten genomför vi på Sof Väst dialogmöten med samtliga ägarparter i vårt område i 
syfte att få kunskap om behoven av insatser, vilka målgrupper som bör prioriteras och föra 
dialog om vår samverkan. Resultatet kommer att slutrapporteras vid styrelsens sista 
sammanträde som äger rum den 25 nov. 

 

Hur kan vi bli bättre? 
Sof Väst deltar i Nationella nätverket för samordningsförbund, NNS, arbete med att mäta hur 
samordning utvecklas. Genom datainsamling via enkäter till deltagare, personal och 
beslutsfattare fungerar resultaten som underlag för diskussion inom det egna förbundet 
men också mellan förbund och på nationell nivå. Verksamhetens kvalité och utvecklings-
potential är det som följs upp, inte de enskilda deltagarnas rehabiliteringsprocess. Under 
november månad är Sof Väst ett av två testområden för att pröva en enkät som ska besvaras 
av de som remitterar deltagare till insatser hos samordningsförbunden.  
 
Slutrapport om ASF – Arbetsintegrerande sociala företag 
Sof Väst kommer i december lämna en slutrapport från det 6 år långa arbetet med att stödja 
utvecklingen av Arbetsintegrerade sociala företag i kommunerna i förbundets område. I 
rapporten ska framgångsfaktorer och erfarenheter från arbetet under åren presenteras. 
Samordningsförbundets engagemang kommer från 2020 att bestå i att förmedla kontakter, 
kunskap och erfarenheter. 
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Öppet Hus 
Den 6 nov öppnade vi dörrarna för gamla och nya handläggare och 
övriga intresserade i syfte att visa lokalerna och få tillfälle att informera 
om våra insatser. Ett mycket bra tillfälle till dialog med de handläggare 
som remitterar till våra insatser och för ny personal hos våra 
samverkansparter att få kunskap och att lära känna Sof Väst. 
Vi hoppas kunna genomföra flera öppet-husdagar under kommande år.
                                                                                                                                            
 

”Churchill var inte heller klok” 

Den 18 oktober genomfördes höstens arenadagar i Kulturhuset 
Hav och Land i Hunnebostrand. 
Temat för dagen var ”Arbetslivet för personer med 
funktionsvariationer”. Östra teatern spelade på ett mycket 
talande sätt upp en föreställning om svårigheterna att komma 
in på arbetsmarknaden för personer med funktionsvariationer 
under rubriken ”Churchill var inte heller klok”.  
På programmet stod också info om arbetsintegrerande sociala 

företag och en berättelse ur verkliga livet om den svåra och stundtals snåriga vägen till 
arbete för en person med funktionsvariation.   
Dagen avslutades med en fantastisk lunch av Café Svea, ett arbetsintegrerat socialt företag.  
 
Tack till alla som på olika sätt deltog! 
                        

 
Nya medarbetare till vårt team 
Sof Väst har under hösten sökt nya medarbetare till uppdrag som rehabvägledare. Processen 
är nu slutförd och två nya handläggare kommer att börja sina uppdrag hos Sof Väst i början 
av nästa år.  
Rehabvägledarna möter individer i olika livssituationer och som har behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och arbetar med stöd och vägledning mot arbetsmarknaden. 
Vi ser fram emot förstärkningen, välkomna i gänget! 
 
Samtidigt som vi hälsar nya medarbetare välkomna så kommer vi att tvingas säga tack och 
hej då till en av våra mångåriga medarbetare. Lena Östman, som sedan 2012 gjort uppdrag 
för Sof Väst, kommer vid årsskiftet att lämna sin anställning och sitt uppdrag hos oss.  
Stort tack för din insats och lycka till med nya utmaningar!  
 
 
                         
                                      Vi finns nu på Facebook, följ oss där! 
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