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NYHETSBREV                                                                nr 2 2019 

Det går mot vår! 

Ljuset kommer tillbaka och det börjar lukta vår i luften. I vårt samordningsförbund är alla insatser i 
full gång. Vi har haft styrelsemöte, ägarsamråd, beredningsgrupp, utbildat oss och varit på den 
årliga Finsamkonferensen.  
Besök gärna vår hemsida för mer information: www.samverkanvg.se/sofvast       
 

 
Utbildning i 7TJUGO® 
Under februari och mars så har medarbetare i ESF projektet Steg1 tillsammans med övrig personal 

som gör uppdrag i Sof Väst genomgått en utbildning i 7TJUGO®.  7TJUGO® är en kombination av 

ett konkret arbetsmaterial och ett arbetssätt. Utbildning och material bygger på empowerment-

pedagogik som syftar till att lyfta deltagare till mod, vilja och drivkraft att ta ansvar och makten i 

sina egna liv. Swedish Empowerment Center med sin kursledare Helena Steen har på ett proffsigt 

sätt utbildat oss och satt oss in i materialet och i arbetssättet. Vi kommer nu att påbörja arbetet 

med att använda våra nyvunna kunskaper i både grupper och individuella insatser med deltagare 

samt i arbetet med vår egen arbetsgrupp. 

 
Här är vi alla på bild utanför under en av de första utbildningsdagarna 
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Samordningsförbundens organisering och verksamhet 

ISF, inspektionen för socialförsäkringsfrågor, har fått uppdrag av regeringen utvärdera 
samordningsförbundens organisering och verksamhet. Utvärderingen består av tre fristående 
delar: Samordningsförbundens organisering och verksamhet, Effekter av samordningsförbundens 
verksamhet på kommunnivå, Effekter av samordningsförbundens verksamhet på individnivå. 
Del 1 presenterades i början av 2019, del 2 publicerades i mars och den sista och tredje delen 
kommer att vara klar för publicering 2021. 
Del 1 Samordningsförbundens organisering och verksamhet 
Del 2 Effekter av samordningsförbundens verksamhet på kommunnivå 
 
För fullständiga rapporter läs mer på www.inspsf.se  

 
FINSAM så in i Norden 

Den 26–27 mars genomfördes den nationella FINSAM konferensen, denna gång i Stockholm.         
Vi var en grupp, politiker, chefer ur beredningsgruppen och representanter för personalen som 
tillsammans med förbundschefen representerade Sof Väst. Många mycket bra inslag, både från 
Sverige och från våra grannländer, presenterades under dagarna. Alla deltagare är nu uppfyllda 
med ny energi och ser fram emot att få dela med sig av information och kunskap till resten av 
förbundet. Under dagarna genomförs också årsmöte för Nationella nätverket för 
Samordningsförbund, där vår förbundschef Gudrun Emilsdottir och ordförande Karin Blomstrand 
för Sof Väst deltog.                                                                                                                                                                
 

Arenadagar 

Nu är det snart dags för arenadagarna – Sof Västs forum för handläggare att träffas och samverka, 
få ny kunskap och utbyta kunskaper. Vårens tema är ”Ungdomar som står långt ifrån 
arbetsmarknaden”. Arenadagarna arrangeras under våren på tre platser: 
26/4 på VANN, 3 /5 på Carlia i Uddevalla och den 10/5 i Henån på Orust. Det finns fortfarande 
några platser kvar. Anmälan till info@sofvast.se.  
Välkomna till en intressant förmiddag med mycket nätverkande och utbyte mellan våra 
samverkande parter!  Läs mer på vår hemsida www.samverkanvg.se/sofvast  
 
Höstens arenadag kommer att vara gemensam för hela området och äga rum den 18 oktober    
med ett mycket intressant program så Boka dagen redan nu! 
 

 
Vi söker en medarbetare till vårt team 
Vi söker nu en rehabvägledare för uppdrag i Samordningsförbundet Västs område.  
Rehabvägledarna möter individer i olika livssituationer och som har behov av samordnade 
rehabiliteringsinsatser och arbetar med stöd och vägledning mot arbetsmarknaden. 
Intresseanmälan finns på vår webbplats. 
 

http://www.samverkanvg.se/sofvast
mailto:info@sofvast.se
https://www.inspsf.se/digitalAssets/7/7014_3sammanfattning_av_rapport_2019-1.pdf
https://www.inspsf.se/digitalAssets/7/7014_3sammanfattning_av_rapport_2019-1.pdf
https://www.inspsf.se/digitalAssets/7/7038_3sammanfattning_av_rapport_2019-4.pdf
https://www.inspsf.se/digitalAssets/7/7038_3sammanfattning_av_rapport_2019-4.pdf
http://www.inspsf.se/
http://www.inspsf.se/
mailto:info@sofvast.se
mailto:info@sofvast.se
http://www.samverkanvg.se/sofvast
http://www.samverkanvg.se/sofvast
http://samverkanvg.se/samordningsforbund-i-vaster/vast/aktuellt/vi-soker-rehabvagledare/
http://samverkanvg.se/samordningsforbund-i-vaster/vast/aktuellt/vi-soker-rehabvagledare/

