
Insatskatalogen
Hitta relevanta arbetslivsinriktade 

insatser genom ett par klick!

www.insatskatalogen.se

http://www.insatskatalogen.se/


Varför Insatskatalog?

• Underlättar sökande efter relevanta insatser och 
aktuell information

• Ger bättre överblick över tillgängliga insatser

• Bättre utnyttjande av befintliga insatser

• Koll på och inspiration från hur andra gör

• …
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Insatskatalog för vem?

• Privatpersoner/allmänheten

• Handläggare/professionella

• Beslutsfattare/förtroendevalda
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Vilka uppgifter finns i Insatskatalogen?

• Vem är insatsen till för - målgrupp

• Beskrivning av insatsen

• I vems regi drivs insatsen och var finns den

• Hur kan man få del av insatsen

• Kontaktuppgifter

• Lediga platser (på vissa insatser)

• Lättläst – tillgänglighet!
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Låt oss testa! 
www.insatskatalogen.se

1. Hur många insatser finns tillgängliga för boende i Sala?

2. Hur många finns det tillgängliga för boende i Västerås?

3. Vad finns det för insatser i länet för en person som vill syssla med natur eller trädgård?

4. En klient i Arboga är intresserad av att lära sig någonting nytt. Vad finns det för insatser att tillgå?

5. Vilka möjligheter finns det för en person i behov av social rehabilitering som bor i Kungsör?

6. Vem driver Viksäng familjecentrum och vad är telefonnumret dit?

7. En kvinna vårdar sin dementa make i hemmet, men känner att hon inte orkar med allt längre. Vart 
kan hon vända sig?

8. En klient behöver daglig verksamhet i Norberg. Vilka insatser finns det?

9. En klient, en ung kille som mår dåligt över kroppshets och porr, söker stöd men vill inte gå till 
kuratorn eller vårdcentralen. Var skulle han kunna vända sig?
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Samordningsförbunden finansierar 

• Samordningsförbunden ska stödja rehab-samverkan mellan olika 
verksamheter 

• Gratis att använda

• Pia Adamsson hjälper till!
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Kontaktuppgifter 
Insatskatalogen i Västmanland

• Pia Adamsson, administratör av Insatskatalogen i Västmanland
pia.adamsson@koping.se

• Catarina Örtengren, Samordningsförbundet Västerås 
catarina.ortengren@vasteras.se

• Linda Anderfjäll, Västra Mälardalens Samordningsförbund 
linda.anderfjall@koping.se

• Ann Rilegård, Norra Västmanlands Samordningsförbund 
ann.rilegard@fagersta.se
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