Förvandla dina resurser och
intressen till nya möjligheter!

Gröna
fingrar?

Omtänksam?

Sportintresserad?

Mekartalanger?

Gillar laga mat?

Små steg till egen försörjning
Kungsbacka Individsamverkansteam

Kungsbackas Individsamverkansteam är inriktat
på att se hela dig som en tillgång; dina personliga
egenskaper, dina intressen, eventuella tidigare
arbeten och sammanhang i det privata.
Vi försöker hitta arbetställen som ligger så nära
dig som person som möjligt.

Varför och Hur fungerar det?
Teamet är skapat för att få bättre möjlighet till ett helhetsperspektiv kring dig som det berör, när
flera myndigheter är inblandande. När de olika myndigheterna kan tala öppet med varandra
och tillsammans med dig, öppnas möjligheter att ge rätt hjälp i rätt ordning. På så vis blir du redo
för varje steg som tas. Målet är att ge ett självständigt liv.
Teamet arbetar med arbetslivsinriktad rehabilitering.
DU SKA:
• känna en egen vilja och motivation till att förändra din tillvaro
• vara arbetslös eller inte kunna gå tillbaka till nuvarande arbetsgivare
• ha behov av stöd från olika representerade myndigheter i teamet och vara aktuell
hos minst två av dessa
• inte ha missbrukat de senaste sex månaderna
• inte ha någon dagligverksamhet med stöd av *LSS
* (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

IndividSamverkansTeamet
Vägen till egen försörjning
Är du mellan 18 och 64 år och bor i Kungsbacka kommun? Är du i en situation där du behöver
stöd och samordning till att finna en väg till egen försörjning? Då kan Individsamverkansteamet
vara en hjälp till rätt riktning!
I vårt Individsamverkansteam i Kungsbacka arbetar professionella representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland, Kompetenscentrum och från Individ & Familjeomsorg.
Vi har tillgång till alla de resurser och den dokumentation som finns hos de olika myndigheter som
ingår i teamet.
Vi erbjuder dig möjlighet till kartläggning, utredning och verksamhet i form av arbetsträning, praktik
eller andra aktiviteter av arbetslivsförberedande karaktär.

Så här går det till:
Tillsammans med din handläggare/behandlare fyller du i remissen till Individsamverkansteamet
och godkännandet av sekretesslättnad.
Remissen skickas till Individsamverkansteamet som gör en bedömning om det finns möjlighet
att kunna hjälpa dig – om inte, lämnas remiss åter till din handläggare med en motivering varför.
Om vi bedömer att förutsättningar finns att kunna hjälpa dig vidare till egen försörjning, kallas du
till ett första möte och får då träffa ett par av oss i teamet. Vi startar med en kartläggning, så att
vi därefter gemensamt kan göra upp en personlig anpassad plan för dig.
Under hela tiden som du är inskriven i teamet kommer du att ha en person från teamet som
samordnar resurser, följer upp och planerar tillsammans med dig – vägen mot sysselsättning.
Vår adress och där du finner oss vid bokade möten är på
Aranäs Allégata 24, nära Kungsbackateaterns ingång.
Har du frågor är du välkommen att kontakta Mathilda Berntson
som är teamkoordinator och aktivitetsansvarig för verksamheten.
E-post: ist.kungsbacka@sfhalland.se
Telefon: 0300 – 83 44 60

Individsamverkansteamet finansieras delvis av Samordningsförbundet i Halland och delvis
av myndigheterna som representerar teamet i Kungsbacka kommun.

