
  

 
 

 

 
 

ARBETSSUPPORTEN
SOCIAL- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN

STARRBÄCKSGRÄND 4,  172 74 SUNDBYBERG 
          ARBETSSUPPORTEN@SUNDBYBERG.SE

Sundbybergs stad
Där staden är som bäst

Arbetssupporten
Starrbäcksgatan 1 , 172 74 Sundbyberg

Kontaktperson:

www.sundbyberg.se/arbetssupporten 

arbetssupporten@sundbyberg.se 

08-706 85 55

Arbetssupporten
En väg till praktik eller arbete



Vilket stöd kan jag få?
Arbetssupporten kan ge dig stöd i att få rutiner 
och ett socialt sammanhang i vardagen. Du får 
möjlighet att delta i olika aktiviteter och arbets-
uppgifter där du antingen ingår i en grupp eller 
utför arbetet själv. När du vill ta steget ut på den 
öppna arbetsmarknaden ges du individuellt  
anpassat stöd av arbetscoach på Arbetssupporten.

Sysselsättning
På Arbetssupporten kan du delta i olika aktiviteter 
och arbetsuppgifter som utförs både i och utanför 
Arbetsupportens lokaler. Du blir en del av Arbets-
supportens arbetsgrupp där du både kan ingå i en 
grupp eller utföra arbetet själv.

Målet är att du ska få möjlighet att närma dig  
arbetslivet i den takt som passar just dig. Samt att 
du får praktiska erfarenheter och möjlighet att 
utvecklas genom att få prova på arbetsuppgifter  
på något av de företag som Arbetssupporten 
samarbetar med.

Arbetscoach 
Arbetscoachen utgår från dina intressen, önskemål 
och tidigare erfarenheter för att hjälpa dig hitta  
en praktik - eller arbetsplats som passar just dig  
genom att inspirera dig till att utforska dina styrkor 
och framtidsmål.

Arbetscoachen kan ge dig stöd med att:

Etablera kontakt och samarbete med arbets-
förmedlingen, försäkringskassan och vid behov 
studie- och yrkesvägledare. 

Bilda nätverk med kontakter som är viktiga för dig.

Hitta rätt typ av praktik/arbete utifrån dina  
förmågor och förutsättningar. 

Matcha dina intressen och kompetens med 
behovet hos arbetsgivare. 

Ge stöd och handledning åt dig och din arbetsgivare 
under praktik/arbete.

 

Arbetssupporten
Arbetssupporten är en arbetsinriktad verksamhet 
som vänder sig till personer med neuropsykiatriska 
diagnoser eller som av andra anledningar behöver  
extra stöd för att komma ut i arbetslivet eller  
studier. Arbetssupporten arbetar enligt en 
beprövad modell som innebär att vi ger dig stöd 
och vägledning för att du ska hitta och behålla ett 
arbete på den öppna arbetsmarknaden.  
Vi utgår från dina intressen, önskemål och tidigare 
erfarenheter för att inspirera dig till att utforska 
dina styrkor och framtidsmål med stöd av oss. 

Arbetssupporten har stort fokus på att utveckla 
och anpassa både innehåll och form för att öppna 
vägen för dig till arbetslivet.   

Hur söker jag stöd från Arbetssupporten?

För att få stöd från Arbetssupporten behöver  
du ett beslut från din handläggare.  

Vill du veta mer vänd dig till: 

Mottagningen Social- och  Arbetsmarknadsförvaltningen 
Telefon: 08-706 88 00


