
Kraften hjälper dig att hitta vägen.



Vilka är Kraften till för?
Enligt insatsplanen är målgruppen individer (16-64 
år) boende i Hedemora kommun som 
myndigheterna bedömer ha behov av samordnad 
rehabilitering. Denna bedömning är grunden för 
intag i insatsen. Beslut om intag tas av teamets 
personal i samråd med deltagare och remitterande 
personal. Exkluderade är pågående missbruk, kända 
hotfulla personer, förestående frihetsberövade och 
allvarligt psykiskt sjuka som inte bedöms ha resurser 
att klara ett deltagande. Utöver dessa kriterier ska 
det finnas en bedömning att individen är motiverad 
för en första kontakt med insatsen och kan klara 
aktiviteter, inledningsvis. Insatsen är öppen för alla 
medlemmar i samordningsförbundet.

Vad gör Kraften?
Kraften arbetar coachande i grupper och enskilt för 
att i samarbete med deltagaren hitta  individuella 
lösningar. Kraften arbetar med Lösningsfokuserad 
metodik utifrån fyra principer:

• Om det fungerar, gör mer av det
• Om det inte fungerar, gör något annat
• Laga inte det som inte är trasigt
• Små steg kan leda till stor förändring

Kraften
– En samverkaninsats i Hedemora

kommun för personer som 
behöver extra stöd för att 

närma sig arbetsmarknaden.

Kraften är ett samarbete mellan Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan, Hedemora 
kommun och Region Dalarna.
Kraften arbetar med social- och arbetslivsinriktad rehabilitering 
med målsättningen att deltagaren ska närma sig arbete eller 
studier.

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.



När avslutas deltagandet i Kraften?
När Kraften tillsammans med deltagaren och eventuell 
remittent anser att uppdraget är klart eller att det behövs 
annat stöd än Kraften kan ge, avslutas insatsen.
Vid avslutet sker en gemensam planering till annan insats 
såvida inte deltagaren avslutas till arbete eller studier vilket 
målsättningen är i första hand.

Hur kommer jag till Kraften?
Första kontakten med Kraftens personal sker vanligen vid ett  
bokat studiebesök där den eventuelle deltagaren får 
information om Kraftens verksamhet och har möjlighet att 
ställa frågor. Studiebesöket bokas av remitterande myndighet 
eller dig själv i det fall du gör en självremiss. Det är viktigt 
att deltagare har en motivation eller nyfikenhet att prova 
Kraften. Om Kraften torde vara rätt insats utformar deltagaren, 
tillsammans med eventuell remittent, en uppdragsblankett till 
Kraften. 

Kraften tillämpar en prövomånad för att både deltagaren och 
Kraften ska kunna utvärdera om insatsen är rätt. Kraftens     
planeringar är individuella och vad varje deltagare gör varierar 
utifrån uppdrag och situation. Uppföljning sker var tredje 
månad med remitterande myndighet.

Vad händer i Kraften?
Kraften erbjuder samtal med teamet eller individuellt. Kraften 
erbjuder också aktiviteter såsom lösningsfokus-grupp,   
skogsgrupp, träffpunkt, studiebesök, hälsa/träning mm. Vilka 
aktiviteter som blir aktuella beror på deltagarens behov och 
verksamheten utformas i största möjliga mån utifrån detta. 
Antalet i våra grupper varierar mellan 4-8 personer. Som 
deltagare i Kraften har du möjlighet att träna eller simma i 
Vasahallen i Hedemora. Eftersom aktiviteterna syftar till att 
närma sig arbete eller studier är arbetsträning en viktig del i 
Kraftens arbete. Utformningen är individuell och sker i 
samverkan med eventuella myndigheter.
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Vi som arbetar på Kraften är:
Per Westlund, Hedemora Kommun 
per.westlund@hedemora.se

Anna Holm-Gottfrid, Hedemora Kommun 
anna.holm-gottfrid@hedemora.se

Övrig Teampersonal:

Maria Lundin, Arbetsförmedlingen (AF) 

Pia Redhe, Region Dalarna

Jeanette Larsson, Försäkringskassan (FK) 

För ytterligare information:
www.hedemora.se
www.finsamsodradalarna.se

0225-343 45

0225-347 90

Kraften 
Arbetsmarknadsenheten 
Kraftgatan 8, 776 33 Hedemora










