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Arbetade med ett uppdrag som underkonsult till Work for You i Stockholm, som 
rehabiliteringscoach och jobbcoach. Arbetade främst med specialisttjänsten, där målgruppen 
är deltagare med psykiatriska, neuropsykiatriska och socialmedicinska funktionshinder.  

Samverkan mellan alla berörda aktörer såsom landstinget, psykiatrin, habiliteringen, 
socialförvaltningen och försäkringskassan.  

Fördjupad vägledning i grupp och enskilt samt nära samarbete med ar betsförmedlingens 
handläggare. Arbetsgivarkontakter för praktik och uppföljning för kommande redovisningar 
till arbetsförmedlingen. 

Sammanlagt ca 50 deltagare anvisade till specialisttjänsten inom jobb- och 
utvecklingsgarantin under perioden från Arbetsförmedlingen (Mora kommun). 

Upplägg och genomförande 

Tjänsten har sin utgångspunkt i förordningen (2007:414) om Jobb- och utvecklingsgarantin 
och i förordningen (2007:813) om Jobbgaranti för ungdomar.  

Vårt erbjudande omfattar en sex månaders tjänst. Målgruppen omfattar arbetssökande med 
funktionshinder, närmare bestämt deltagare med psykiska funktionshinder i Jobb- och 
utvecklingsgarantin (JOB), respektive Jobbgaranti för ungdomar (UGA). Målet är att 
deltagaren ska få ett jobb eller påbörja studier. Alla insatser som görs har detta syfte, att ordna 
ett arbete eller motivera till studier. Vägen till jobbet/utbildningen kan däremot se olika ut för 
olika individer.  

Varje deltagare får sin insats skräddarsydd i vårt basupplägg på sex månader. Även när vi 
arbetar i grupp anpassas programmet till varje individ. Handlingsplanen är styrande för 
individuell anpassning och uppföljning av resp. deltagares måluppfyllelse och resultat. 
Uppföljning och anpassning sker kontinuerligt under aktiviteten och ansvarig för detta 
coachen.  

I våra program tar vi också särskild hänsyn till om deltagaren tillhör målgruppen ungdom (16-
24 år). I ungdomarnas program ingår exempelvis i de flesta fall kortare teoretiska 
utbildningar, eller kortare yrkesinriktade utbildningar, som kombineras med praktik och/eller 
arbetsplatsförlagd utbildning. För vuxna deltagare erbjuds inte utbildning, medan praktik eller 
arbetsträning prövas individuellt och kan genomföras först efter avstämning och beslut från 
Arbetsförmedlingen. 

Vi tar också särskild hänsyn till deltagare med bristande kunskaper i svenska språket och 
dessa ges extra språkstöd för att kunna tillgodogöra sig programmet. I förekommande fall kan 
tolkhjälp anlitas, enligt överenskommelse med Arbetsförmedlingen. Aktiviteten är anpassat 
till både kvinnor och män, oavsett ålder.  

Samtliga deltagare får en egen coach, som håller i uppdraget från början till slut. Samtliga 
deltagare får redan från inledningen av programmet regelbundna individuella samtal med sin 
coach. Andra personalkategorier kan dock involveras i de olika avsnitten, hit hör exempelvis 
utbildningsledare, jobbmatchare, ”golvansvariga” coacher, datautbildare, handledare och 
arbetsledare på lokala arbets- praktikplatser, externa föreläsare eller konsulter.  

 



Deltagarens sammantagna aktiviteter ska pågå motsvarande heltid eller täcka deltagarens hela 
arbetsutbud.  

Vi har två typer av program som vi genomför, dels ett avsett för vuxna, dels ett för ungdomar. 
Insatserna genomförs normalt med ett basprogram i grupp som vi genomför under de fyra 
första veckorna, parallellt med individuell coachning. Dessa aktiviteter pågår minst 
motsvarande 50 % av en heltid. Efter vecka fyra fortsätter gruppen att träffas i olika typer av 
aktiviteter som planeras utifrån gruppens och individuella behov. Dessa aktiviteter pågår 
minst två halvdagar per vecka, à 4 timmar per halvdag, varav minst en timme individuellt.  

Vi erbjuder efter vecka fyra, deltagarna ett stort utbud av seminarier, i ett 
”Påbyggnadsprogram med moduler”, som vi genomför löpande, och som är avsett för 
deltagare som efter genomfört basprogram, fortfarande har behov av ökad kunskap, insikt och 
träning i olika moment. Parallellt genomför vi löpande individuell coachning.  

För ungdomar genomförs vårt program med kartläggning, studie- och yrkesvägledning, 
jobbsökaraktiviteter, m m, under de tre första månaderna. Även när deltagaren är i praktik 
eller utbildning måste jobbsökaraktiviteter pågå, minst fyra timmar per vecka och rapporteras 
till coachen. Efter avstämning med uppdragsgivaren kan även vuxna genomföra praktik eller 
arbetsträning,  

 


