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Vilken mer skillnad har det blivit för dig?

• Är lugnare

• Är mer lyhörd

• Att inte ha bråttom

• Att resursåterkoppla



Hur har du nytta av det i ditt arbete?

• Att skapa och visa förtroende

• Återkoppla till deltagaren 

• Att visa tacksamhet när deltagaren delar med sig 



Vad är viktigt för dig att vi pratar om idag?

• Deltagarens samtal

• Prioritera tillsammans med deltagaren

• Sammanfatta samtalet



Vi är som kameleonter….  



Samordnat stöd (Case Management)
• En och samma arbetskonsulent som följer deltagarna i de 

kontakter där de behöver stöd med samordning under året

• Vi stöttar dig att få rätt insats i rätt tid av rätt aktör för att hitta 
hållbara och långsiktiga lösningar. 

• I samråd med dig tar vi kontakt med olika aktörer, initiera 
stödinsatser och följer med som stöd vid dessa kontakter. Du 
bestämmer tempot och vi stöttar där vi behövs! 

• Informativa val

• Livshjulet
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Arbetslivsinriktad rehabilitering (Supported employment)

• Vi är ett nära stöd för deltagaren inför och under arbetsträningen

• Kan vara med på arbetsplatsen vid uppstart och under arbetsträningen-
behovet styr.

• Vi har inga färdiga platser för arbetsträning

• Täta uppföljningar med deltagaren och arbetsgivaren

• Arbetshjulet
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• Samordningsteamet Västerås 

• Laget före jaget 

• Engagemang

• Bred kompetens 

• Reflekterande team- 1gång/vecka

• Kan jag hjälpa dig/Kan du hjälpa mig?



Kriterier för deltagande i 
samordningsteamet: 

• Den arbetssökande är folkbokförd inom Västerås kommun.

• Ordinarie insatser räcker inte till enligt bedömning.

• Den arbetssökande har ett behov av samordnat stöd av minst två aktörer 

för att komma tillbaka i arbete.

• Myndigheten bedömer att den arbetssökande kan komma närmare arbete 

eller studier inom 12 månader.

• Det ska finnas en vilja till förändringsarbete hos den arbetssökande



Övrig information

• Inskrivningstid max 12 månader.

• Alla kriterier behöver vara uppfyllda vid inskrivning.

• Vi har en egen arbetsförmedlare i Samordningsteamet

• Syftet med tiden i Samordningsteamet är att du ska nå eller 
komma närmare arbete eller studier. 
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