
Vill du ha mer information?  
Kontakta:  

Koordinator Samordningsteam Vännäs 

Annika Andersson - Kontaktperson 
E-post: annika.andersson@vannas.se  

Koordinator Samordningsteam Nordmaling 

Maria Dalid – kontaktperson 
E-post: maria.dalid@nordmaling.se 

Koordinator Samordningsteam Vindeln 

Anne-Li Alfredsson – kontaktperson 
E-post: anne-li.alfredsson@vindeln.se 

Koordinator Samordningsteamet Robertsfors 

Petra Andersin – kontaktperson 
E-post: petra.andersin@robertsfors.se 

Koordinator Samordningsteamet Bjurholm 

Helen Sjögren – kontaktperson 
E-post: helen.sjogren@bjurholm.se 

 

 

Klargöra arbetsförutsättningar 

Arbetsmarknadsavdelningen 
 

 

 

 

 



Att klargöra dina arbetsförutsättningar   
Om du i samordningsteamet bedömts vara i behov av fördjupat 
stöd kan arbetsmarknadsenheten erbjuda dig insatser. Vi 
samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, den 
kommun du är skriven i och Region Västerbotten för att ta reda på 
dina förutsättningar inför kommande arbetsliv.  

Vi hjälper till med att hitta en arbetsprövningsplats som anpassas 
utifrån dina förmågor och behov.   

Exempel på anpassningar kan vara vilka arbetsuppgifter, tider och 
antal dagar som är bäst för dig att vara på arbetsplatsen.     

Arbetsprövningen kan ske i vår egen verksamhet i kombination 
med en plats inom kommunen, hos privata företag eller andra 
organisationer/föreningar eller enbart med en plats inom 
kommunen, hos privata företag eller andra 
organisationer/föreningar.  

 

Efter insatsens slut vill vi att du har fått:  

• insikt i dina kompetenser och förmågor  
• kännedom om vägarna mot arbete och studier  
• kännedom om grundkraven i arbetslivet  
• kännedom om du behöver anpassningar och stöd i 

arbetslivet  

Innan arbetsprövning  

Innan du går ut på en arbetsprövning träffas vi för att ta reda på 
vilken kompetens och egenskaper du har, samt dina förmågor och 
behov av stöd. Tillsammans med dig gör vi studiebesök på tänkbara 
arbetsprövningsplatser.  

Under arbetsprövning  

Under tiden du är på arbetsprövning gör vi från 
Arbetsmarknadsenheten regelbundna uppföljningar med dig 

och din handledare. Då utvärderar vi hur det går, din närvaro, om 
tiderna ska utökas eller om något annat på arbetsplatsen behöver 
anpassas för att du ska kunna genomföra arbetsprövningen. Vi 
återkopplar regelbundet till den myndighet som gett oss uppdraget.    

Efter arbetsprövning  

Vi skriver en sammanfattning om vad som framkommit under 
arbetsprövningen med fokus på din förmåga, kompetens och 
eventuella behov av anpassningar inför framtida arbetsliv.  

 

 


