Kraften hjälper dig att hitta vägen.

Kraften

– En samverkaninsats i Hedemora
kommun för personer som
behöver extra stöd för att
närma sig arbetsmarknaden.

Kraften är ett samarbete mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
kommunen och landstinget
Vi arbetar med social- och arbetslivsinriktad rehabilitering för en fortsatt process mot långsiktig
egen försörjning.

Alla i Hedemora ska känna att de hör hemma någonstans i ett arbete, en aktivitet, i en förening etc.
Vi ska tillsammans arbeta för att möjliggöra detta.
Visionen omfattar öppenhet och god samverkan
mellan myndigheter, förbättrad folkhälsa, full sysselsättning, minskade sjukskrivningar, att psykiatri och
primärvård kan nå slutmålet för behandlingen samt
att ingen är beroende av kommunalt försörjningsstöd.

Vilka är Kraften till för?

Kraften finns till för personer i åldern 18-64 år som
är bosatta i Hedemora kommun och som är i behov
av extra stöd i sin livssituation och/eller sin rehabiliteringsprocess för att närma sig arbetsmarknaden.

Vad gör Kraften?

Vi arbetar i team och tillsammans med varje deltagare
försöker vi hitta individuella lösningar för att finna
vägar vidare i livet.
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Kraften har aktiviteter både individuellt och i grupp.
Rehabiliteringsprocessen
Individens
villkor/behov

Samhällets
villkor/behov

Arbetslivets
villkor/behov

Avslut Kraften

Kan ej tänka
jobb. Behov av
att förändra
livssituationen.

Bättre livssituation. Funderar
på vad nästa steg
ska bli.

Fokuserar mot
arbete/studier,
är i regelbunden
aktivitet.

Är självförsörjande genom
arbete/studier el.
annan insats.

När avslutas deltagandet i Kraften?

När vi tillsammans med deltagaren anser att vi uppnått
det som var målet, eller om vi ser att det behövs annat
stöd än det Kraften kan ge, då avslutas deltagaren från
Kraften. Därefter går man, utifrån en gemensam planering, vidare till annan lämplig insats utanför Kraften.

Vi arbetar bl a med kartläggningar, individuella
stödsamtal, individuell- och arbetslivsinriktad vägledning, olika grupper, träning i Vasahallens bad/gym,
Biologdesignern, cirklar/kurser via studieförbund,
arbetsprövning, praktik, håller kontakt med aktuella
myndigheter och ordnar partsmöten m.m.

Hur får man plats hos Kraften?

Om du anser att du behöver ett samordnat stöd från
olika myndigheter tala då med din handläggare eller
vårdkontakt som kan beskriva hur det går till att hjälpa
dig vidare.
Ett individuellt syfte och mål ska tydligt framgå i varje
enskilt uppdrag till Kraften. Uppföljning till respektive myndighet sker minst var tredje månad.
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Socialoch arbetslivsinriktad
rehabilitering

4

Kraftens aktiviteter
Kartläggning

Deltagarna träffar under tre kartläggande samtal
beteendevetare, arbetsförmedlare och hälsovetare.
Kartläggningen är utifrån tre områden; socialt, arbete
och hälsa. En vecka efter kartläggningen kommer
deltagaren tillbaka för ett gemensamt möte där en
återkoppling sker. Vi beslutar tillsammans med
deltagaren vilka åtgärder/insatser som ska påbörjas.
Därefter utformas en första planering. Uppföljningar
sker kontinuerligt både med remitterande handläggare och på Kraften.

Individuella insatser

Deltagaren kan få individuella stödsamtal, individuelloch arbetslivsinriktad vägledning samt stöd av olika
slag såsom partsmöten m.m.

Gruppinsatser

Gruppverksamhet med inriktning och innehåll som är
individuellt anpassad för att stödja deltagaren i rehabiliteringsprocessen.
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Vasahallen bad och gym

Träna på egen hand i Vasahallens simhall eller gym.
Önskar du instruktör i gymmet går det att ordna.
Kort får du via Kraften.

Biologdesignern

Biologdesignern är en vägledningsmetodik som syftar
till att deltagarna skall hitta och ta till vara på egna
resurser och drivkrafter. Individen identifierar sin
unika kompetens och omsätter den till beslut och
handling som leder mot arbete. Vi arbetar med att ta
reda på vad för intressen, kunskaper och erfarenheter
personen har med sig för att sedan matcha detta mot
olika yrken.
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Arbetsprövning - arbetsträning - praktik
Under arbetsprövningen görs en bedömning av deltagarens förutsättningar för arbete.

Studieförbund

Vi samarbetar med studieförbund som håller cirklar
inom de flesta områden bl.a. data, hantverk/skapande, hälsa, självutveckling, kultur, språk, musik/
dans/teater m.m.

Dator

Behöver du söka information på Internet eller skriva
CV m.m. boka då en dator på Kraften.

Vi som arbetar på Kraften är:
Karin Östberg, Landstinget Dalarna(Ltd)
karin.ostberg@ltdalarna.se

072-213 10 80

Annika Ruth, Landstinget Dalarna (Ltd)

Föräldraledig

Annika Björkman, Arbetsförmedlingen (AF)
annika.bjorkman@arbetsformedlingen.se

010-486 14 29

Agneta Wengrud, Socialtjänsten Hedemora (Soc.)
agneta.wengrud@hedemora.se

0225-343 79

Annika Ahlberg, Försäkringskassan (FK)
annika.ahlberg@forsakringskassan.se

010-112 58 01

Karin Bylén

070-043 53 50

För ytterligare information:
www.hedemora.se
www.finsamsodradalarna.se
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Kraften Arbetsmarknadsenheten. Kraftgatan 8, 776 33 Hedemora

