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Vi ser fram emot ett givande och gott samarbete!
Kontakta oss genom att ringa
Arbetsstöd
Telefon: 0171-526 24
Gruppledare
Telefon: 072-961 27 27
Enhetscehf
Telefon: 0171-529 81

Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.habo.se

Arbetsstöd
till
arbetsgivare

Information om arbetsstöd till dig
som är arbetsgivare
Vi inom Håbo kommun tror att med rätt stöd finns det en plats för alla på
arbetsmarknaden. De klienter vi arbetar med är motiverade för att skapa
ett fungerande arbetsliv.

Det här stödet finns för dig och din nya medarbetare:

Nu har du som arbetsgivare möjlighet att göra skillnad och medverka till
att skapa förutsättningar för personer som :
• har en psykisk ohälsa

• Anpassning på arbetsplatsen utifrån klientens behov.

• önskar finna, få och behålla ett arbete.
• är 18-64 år.

• Matchning av rätt person till rätt arbetsuppgift.
• Arbetscoachen är alltid med vid uppstart
• Stöttning i kontakten med andra myndigheter.

• Arbetscoachen kan handleda dig som arbetsgivare.
• Coachen står för uppföljning under praktik/anställning
• Stödet från coachen är behovsanpassat och inte tidsbegränsat

Vad är IPS?

IPS (individual placement and support), är en frivillig metod för arbetsrehabilitering. Vi arbetar med att ge individuellt anpassat stöd för att
öka klientens möjligheter till arbete eller studier. Då det är viktigt att ge
klienten och dig som arbetsgivare stöd och vägledning har vi också ett tätt
samarbete med vården, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
anhöriga/närstående.
Klienten får en arbetscoach. För att kunna hitta rätt arbetsområde görs en
kartläggning av yrkesintressen och resurser hos klienten. Arbetscoachen
ger sedan individuellt anpassat stöd utifrån den kartläggning som gjorts.
Stödet kan behövas i arbetssökandet, på arbetsplatsen eller i kontakten
med klientens nätverk.

Affärsnytta

• Ett socialt ansvarstagande som ger gott anseende.
• Motiverade medarbetare.
• Nya arbetstillfällen som ger ökad försäljning/produktion
• Mångfald.

Vad förväntas av dig som arbetsgivare?

• Att introdusera och planera arbetsuppgifterna tillsammans med coah
och klient.
• Stå för ev. arbetskläder, skyddsskor och annan skyddsutrustning.
• Samarbeta med arbetscoachen.

Syfte och mål

Syftet med IPS är att ge klienten en chans att ta sig ut i arbetslivet och få
vara en del av ett sammanhang, fylla en funktion och få känna sig behövd.
Den inledande kontakten med dig som arbetsgivare kan vara en
praktikplats där målet är en löneanställning. Tillsammans med
arbetsförmedlingen finns en möjlighet att ha en dialog kring ekonomiskt
stöd.
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