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Stöd till arbete - IPS 

- För Dig som vill arbeta eller studera 

 

 

 

 

 

 



 

 

IPS står för Individuell Placering med Stöd och är ett stöd för 

personer med psykisk ohälsa att nå, få och behålla ett arbete på 

öppna arbetsmarknaden eller genomföra studier. Vi tror att alla 

personer som har en vilja och motivation kan arbeta med rätt 

stöd och på rätt arbetsplats. 

Tillsammans med en arbetskonsulent från Jönköpings kommun 

och din kontaktman på psykosteamet samarbetar ni för att Du 

ska nå Dina mål.  

För att Du ska få ta del av IPS behöver Du: 

 Ha en vilja och motivation att komma ut i 

arbete och känna Dig redo 

 En kontakt på någon av psykosvårdens team 

inklusive TIPS 

 Tillsammans med din arbetskonsulent ta 

ansvar i arbetssöks/studieprocessen 

 Vara öppen för att samarbeta med 

arbetskonsulenten, psykosvården, 

försäkringskassan, arbetsförmedlingen, 

socialförvaltningen eller andra 

samarbetspartners som kan vara aktuella 

Att få stöd enligt IPS är möjligt oavsett vilken typ av 

ekonomisk ersättning du har. Du kan arbeta eller studera i den 

takt som passar Dig. 

 



 

Hur kan samarbetet se ut? 

 Kontaktmannen på psykosvården pratar med Dig om 

möjlighet att få stöd enligt IPS.  

 Arbetskonsulenten träffar Dig med din kontaktman för 

att ge mer information och Du kan få ställa frågor. 

Därefter fyller Du i en intresseanmälan.   

 Du och arbetskonsulenten startar ett eventuellt 

samarbete genom att göra en arbetsprofil för att bland 

annat ta reda på vilket typ av arbete/studier du vill ha 

och hur stödet kan tänkas se ut. Därefter gör ni en 

arbetsplan där ni sätter upp delmål för hur Du ska nå, 

få och behålla en anställning eller studier. 

Arbetssökandet sker parallellt eller direkt därefter. 

 Arbetskonsulenten kan bland annat ge stöd i: 

-Skriva personligt brev och CV 

-Studiebesök på olika arbetsplatser 

-Undersöka studiemöjligheter 

-Stöd vid kontakt med försäkringskassan,    

arbetsförmedlingen, socialförvaltningen eller 

andra samarbetspartners 

- Uppstart på arbetsplatsen 

- Stöd i kontakt med arbetsgivare 

- Uppföljande stöd på arbetsplatsen 

Hela processen sker i samarbete med det psykosteam Du 

tillhör för att Du ska få det stöd Du behöver. 

 



 

Kontaktuppgifter Jönköpings kommun 

Projektledare Sofie Andersson  

036-10 31 58 sofie.andersson@jonkoping.se   

Arbetskonsulent Jennie Bjurgren 

036-10 23 54 jennie.bjurgren@jonkoping.se  

Arbetskonsulent Marita Romfors 

036-10 20 72 marita.romfors@jonkoping.se  

Arbetskonsulent Benjamin Sardupalovic 

036-10 27 56   benjamin.sardupalovic@jonkoping.se 

Kontaktuppgifter Psykosvårdens öppenvård 

Arbetsterapeut Veronica Fransson Psykosvården 

010-242 31 56  veronica.fransson@rjl.se  

Bitr vårdenhetschef Charlott Lexbo Psykosvården  

010-2425660  charlott.lexbo@rjl.se  
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