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Vill du ha mer information? 

Kontakta 
Arbetsmarknadskonsulent inom Växtkraft 
Mobil: 070-644 40 02 
E-post: vaxtkraft@umea.se 

Växtkraft – tidiga insatser 
Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen 



Växtkraft 
Växtkraft erbjuder plats till dig som behöver en förberedande insats inför senare 
arbetsprövning eller annan arbetslivsinriktad rehabilitering. Tiden på Växtkraft varar i 20 
veckor där du börjar med 3 timmar per vecka för att till slut nå 10 timmar per vecka.  
Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommun och Region 
Västerbotten. 

Vi jobbar med arbetslivsrehabiliterande insatser med hälso- och naturbaserade inslag 
och anpassar de utifrån dina förmågor och behov.  

Exempel på saker vi övar på:  
* att ingå i ett sammanhang tillsammans med andra.  
* att kunna utföra arbetsuppgifter som du inte alltid själv har valt. 
* att följa instruktioner och kunna utföra arbetsmoment självständigt. 
* att få bättre hälsa.  

Växtkraft finns på Tegelbruksvägen 7 i lokaler som Ateljén och Verkstaden. Vi använder 
oss av naturen i våra hälso- och naturbaserade insatser. 

Efter tiden i Växtkraft är målsättningen att du ska vara bättre förberedd för att gå vidare 
mot arbetsprövning eller studier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innan Växtkraft 

Först välkomnas du på ett besök för att få mer information om Växtkraft. Du får träffa 
personal och se lokalerna. Sedan hör vi av oss till din ärendebärare och berättar när du 
kan börja. Ärendebärare är den myndighet som har gett oss uppdraget. 

 

Under Växtkraft 
När du börjar kommer du få information om rutiner i verksamheten och få presentera 
dig. Vi kommer tillsammans att göra en gemensam plan som vi kommer arbeta utifrån 
under dessa 20 veckor. Under denna tid kommer vi också ha kommunikation med 
ärendebärare.  

Under din tid på Växtkraft ingår aktivitet/ jobb och hälso- och naturbaserade delar. 
Målet är att nå en positiv utveckling för dig och att du ska gå vidare mot arbetsprövning 
eller studier. Innan tiden på Växtkraft är slut kommer vi att planera för nästa steg 
tillsammans med dig och din ärendebärare. 

 

Efter Växtkraft 

Vi skriver en sammanfattning av insatsen med fokus på din förmåga, kompetens och 
eventuellt behov av stöd framåt. 

 


