Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och
kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust,
Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

NYHETSBREV

nr 1 2019

Nytt år och nya utmaningar!
Detta är det första nyhetsbrevet från Samordningsförbundet Väst. Här kommer vi informera
om aktuella händelser inom rehabiliteringsområdet och om vad som pågår i vårt förbund.
Besök gärna vår hemsida för mer information: www.samverkanvg.se/sofvast

Kursstart och namnbyten våren 2019
Två av våra insatser byter namn från den 1/1. Motivations och Vägledningskurs byter namn
till Hälsa- och Vägledningskurs, förkortas HOV;en. Motivations och Vägledningskurs för
nyanlända byter namn till Min väg till ökad hälsa och arbete, förkortas MIHA. Namnbytena
ska tydliggöra innehållet i kurserna samt göra att insatserna inte förväxlas med andra typer
av kurser och insatser.
Vårens kurser och insatser har startat. Utredningen startade den 7 jan, HOV;en den 9 jan,
Steg1 fortsättningsgrupp den 7 jan och MIHA kommer starta med en grupp på Orust den 28
januari. Mer information om kommande kursstarter finns på vår hemsida.

Ny styrelse
Sof Väst har fått en ny styrelse. Det första sammanträdet kommer äga rum den 18 januari i
våra lokaler på Silentzvägen i Uddevalla. På mötet kommer de nya ledamöterna att få
information om finansiell samordning, förbundets verksamhet och det kommer att väljas
ordförande och vice ordförande för 2019.
Vi hälsar nya och gamla ledamöter välkomna till Samordningsförbundet Väst.

Utökning av ESF projektet Steg1
Med start den 1 jan har delprojektet Steg1, som ingår i ESF projektet En skola för alla,
utökats. Samtliga kommuner i samordningsförbundets område kommer nu att få tillgång till
denna insats. Steg1 verksamheter finns nu i Strömstad, Munkedal/Färgelanda, på Orust och
nu senast en verksamhet som riktar sig mot Uddevalla, Lysekil, Tanum och Sotenäs.
Samordningsförbundet Väst www.samverkanvg.se/sofvast
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se Tel. 0522 – 69 76 70

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och
kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust,
Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

Den ”gamla” Steg1 verksamheten som funnits i Uddevalla under ett antal år kommer att
avslutas under våren.
Mer information om projektet;
delprojektledare
Annica Anegren
annica.anegren@tanum.se

Uppdaterade blanketter
Vi har uppdaterat våra blanketter. Ny remissblankett och ny samtyckesblankett finns nu
tillgänglig på vår hemsida, www.samverkanvg.se/sofvast

Förändringar inom sjukskrivningsområdet
I början av 2019 börjar en ny lag och flera förändringar inom sjukskrivningsområdet att gälla.
•Lag om försäkringsmedicinska utredningar
•Två intyg till Arbetsförmedlingen
•Nya förmåner och nytt utlåtande hos Försäkringskassan
•Ny intygsföreskrift hos Socialstyrelsen
Läs hela nyheten här

Kontakta oss:
Förbundschef Gudrun Emilsdottir, gudrun.emilsdottir@sofvast.se 0522-69 51 33
Processamordnare Maria Hassing Karlander, maria.hassing@sofvast.se 0522-69 51 34
Kansliet: Ingela Stridh, ingela.stridh@sofvast.se 0522- 69 76 70
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