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Arbetsstöd
Arbetsstödet är en verksamhet inom socialpsykiatrin som vänder sig till 
dig som har en psykisk ohälsa. Vi arbetar tillsammans med dig för att 
hitta ett arbete eller en sysselsättning som passar för just dig.

Två olika delar
Inom arbetsstödet arbetar vi med två olika delar för att tillsammans 
med dig skapa den bästa sysselsättningen för just dig. Delarna består av 
dels arbetssättet IPS (Individual Placement and Support) - eller 
Individanpassat stöd till arbete på svenska - och dels samlingslokalen 
Källan och dess aktivitetsgrupper.

IPS (Individual Placement and Support)
IPS (Individual Placement and Support) - eller Individanpassat stöd till 
arbete på svenska - är en metod som är rekommenderad av 
Socialstyrelsen. Målet är att stödja dig som har en psykisk ohälsa att 
hitta och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Vi arbetar utifrån vår fulla övertygelse att du som har en psykisk 
ohälsa har förmågan att arbeta på den öppna arbetsmarknaden så 
länge rätt förutsättningar ges. Det blir möjligt när vi utifrån dina 
önskemål och arbetsmöjligheter hjälper dig att hitta rätt matchning 
med den arbetsplats som du kommer att arbeta på.

Källan - en samlingslokal där du kan vara dig själv
För dig som inte kan eller vill ha ett lönearbete som mål så erbjuder vi 
aktiviteter inom ramen för samlingslokalen Källans verksamhet. Det kan 
då handla om att vi tillsammans i grupp går och badar, tränar på gym, 
lagar mat, eller bara tar det lugnt, pratar och umgås med varandra. Om 
du har idéer om andra aktiviteter som du också tycker är roliga att göra så 
är du förstås mycket välkommen att även komma med förslag.

Källan i korthet

• Är en öppen verksamhet för dig över 18 år som har en psykisk
funktionsnedsättning.

• Du behöver inget biståndsbeslut utan du kan komma som du är.
• Källan är en trevlig lokal där du kan umgås med andra på ett

avslappnat och kravlöst sätt. Här erbjuds du en trygg och trevlig
samvaro där du får möjlighet att bara vara dig själv.

• Källan erbjuder dig socialt givande aktivitetsgrupper under
veckan.

• På Källan har du också tillgång till dator och internet.

Detta ingår i IPS
Som en del av IPS (Individanpassat stöd till arbete) så får du träffa en 
av våra arbetscoacher och tillsammans med dig så skapar vi en 
arbetsprofil för att ringa in dina intressen, önskemål om arbete, 
förutsättningar och hur du ska nå ditt arbetsrelaterade mål. 
Kortfattat så hjälper vi dig sen med det här efter själva 
kartläggningen:
• Vi matchar dig med en passande arbetsplats.
• Du får stöd av oss i kontakten med arbetsgivaren.
• Vi ger dig vägledning vid kontakt med Försäkringskassan och

Arbetsförmedlingen.

1. IPS - Individual Placement and Support som leder till
sysselsättning.

2. Källan (Öppen verksamhet. ej bistånd).

Källan finns på Mansängsterrassen 3 vid Bålsta centrum.
Uppdaterade öppettider hittar du på håbo.se/källan

Ansöka om arbetsstöd
För att få arbetsstöd så behöver du ha fått ett biståndsbeslut. Du kan 
kontakta kommunens socialsekreterare i vuxengruppen så utreder de 
tillsammans med dig vilket behov just du har.

Du är välkommen att ringa kommunens kontaktcenter på 0171-525 00 
och be om att bli kopplad till en socialsekreterare. Telefontiderna är 
måndag, tisdag, torsdag och fredag, klockan 10:00 - 11:00.

Du kan även skriva en ansökan och lämna in den hos kontaktcenter, ange 
då vad du ansöker om samt dina kontaktuppgifter så kommer en 
handläggare att höra av sig till dig. Kontaktcenter har öppet måndag till 
torsdag, klockan 8:00 - 16:00 och fredagar klockan 8:00 - 15:00.

Våra kontaktuppgifter hittar du på baksidan av den här broschyren.




