
Arbetsmarknads Center

Värnamo



Målgrupp

 Personer som uppbär eller riskerar att få ekonomiskt 

bistånd, bosatta inom Värnamo kommun.



Koordinator

Kartlägger och upprättar en handlingsplan tillsammans med deltagaren, 

med målet arbete/studier eller rätt försörjning. Koordinatorn vägleder 

och stöttar deltagaren genom hela processen/handlingsplanen.

Arbetsledare

Vägleder och stöttar deltagaren i våra 

arbetsprövnings/arbetsträningsplatser.

Verksamhetssamordnare

Kontakt mot arbetsplatser, jobbar för att hitta möjligheter till 

praktik/arbete för våra deltagare.



Koordinatorerna

 Arbetsterapeut

 Beteendevetare

 Pedagog

 Friskvårdsterapeut

 Fritidspedagog

 Bakgrund inom psykiatrin, CM utbildning
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Hur länge är man på Arbetsmarknadsenheten?

 Arbetsträning/coachande insatser/praktik

Besluten ligger på tre månader, med möjlighet till förlängning utifrån en 

individuell bedömning, samt vår gemensamma planering. Syftet med 

anvisningen diskuteras i beredningsgruppen som består av 

Arbetsförmedlingen, Ekonomisektionen, Vuxensektionen och Värnamo 

Arbetsmarknads Center. Avslut sker när syftet/ målet är uppnått. Eller lämnas 

deltagaren över till annan aktör. 

 Extratjänster

Alla extratjänster inom kommunens verksamheter ska gå via 

arbetsmarknadsenheten. Samma anvisningsförfarande som för alla andra 

arbetssökande.



ARENA-samverkan

Hur fungerar det i vår organisation? 

 ARENA gruppen har representanter från FK, AF, psykiatrin, vårdcentraler, 
omsorgsförvaltningen och medborgarförvaltningen.

 När ett ärende till ARENA aktualiseras krävs ett samtycke från aktuell person, samt 
en beskrivning och frågeställning av ärendet.

 Sammankallande skickar ut aktuella ärenden en vecka innan förutbestämd ARENA 
träff

 I ARENA gruppen tas ärendet upp för diskussion och planering för vidare åtgärder –
vem gör vad ?

 Inga minnesanteckningar eller uppföljningar görs på ARENA – varje myndighet tar 
ansvar för sin dokumentation, vid behov av uppföljning – aktualiseras ärendet igen

 Stående punkt på Koordinatorsmöte är ARENA där aktuella ämnen tas upp 

 Viktigt att ARENA-samverkan är levande



” Vi tror att det finns en plats för alla, men att 

det tar olika lång tid att hitta den rätta 

platsen. Många behöver stärkas och rustas 

innan de kan placeras utanför våra väggar. Det 

kan också vara en trygghet att ha något att 

komma tillbaka till vid ett eventuellt 

misslyckande”

En plats för alla!


