
   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

Välkommen till oss på: 

Bryggavägen 5 

178 31 Ekerö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Moberg 

073-660 41 65 

marie.moberg@ekero.se 

 

Anette Fredriksson 

072-142 22 01 

anette.fredriksson@ekero.se 

  

 Ekerö Arbetssupport 

 

Vägen till praktik 

och arbete 

 

Vi som arbetar med 

Arbetssupport är utbildade 

arbetskonsulenter med lång 

erfarenhet av att coacha 

människor ut i arbetslivet.  

 

 

 



    

  

 

           

Arbetssupport 
Arbetssupporten finns för dig som söker arbete, 

praktik eller funderar på att börja studera. Vi 

tror att alla med rätt stöd kan finna en plats i 

arbetslivet. 

Vi ger dig stöd i att få rutiner och ett socialt 

sammanhang i vardagen.  

Hos oss får du möjlighet att delta i olika kurser, 

aktiviteter och arbetsuppgifter som ger dig 

motivation och stöd att ta dig vidare.  

När du vill ta steget ut på den öppna 

arbetsmarknaden får du individuellt stöd av en 

arbetskonsulent. Vi har ett stort kontaktnät 

med arbetsgivare, men det är du som styr och vi 

som coachar.  

Hur går det till 
Ansök om Arbetssupport via kommunens handläggare: Ekerö direkt 08-124 571 00 

Handläggaren kan hjälpa dig med din ansökan och beslutar om du rätt till att få hjälp av 
arbetssupporten. 

När handläggare beviljat ansökan skickar de uppdraget till arbetskonsulenterna som kontaktar dig.  

Du får berätta om dina erfarenheter, vad du kan och vad du vill arbeta med. 

Tillsammans utreder vi vad du behöver stöd med. 

Arbetskonsulenten letar sedan efter arbetsplats som passar. 

Under tiden arbetskonsulenten söker passande arbetsplats är du välkommen att delta i kurser 

Arbetskonsulenten är med vi studiebesök och uppstart på arbetet.  

Du och arbetskonsulenteten träffas sedan regelbundet för uppföljningar.  

 

Arbetskonsulent 
Arbetskonsulenten hjälper dig att hitta 

praktik- eller arbetsplats som passar dig 

utifrån dina intressen, önskemål och 

tidigare erfarenheter.  

Tillsammans kartlägger vi dina intressen och 

erfarenheter. Vi bokar studiebesök och 

träffar olika arbetsgivare.  

När du fått en praktik eller 

arbetsplatsplacering så finns vi kvar och 

stödjer och supportar dig på ditt arbete. 

Vi kan även hjälpa dig i kontakten med 

Arbetsförmedling, Försäkringskassan och 

andra myndigheter.  

 

 

 

 

Kurser och aktiviteter  
En bra start eller ett komplement till 

arbetsplatspraktik kan vara att delta i en kurs. 

Kurser och aktiviteter kan ge möjlighet till social 

samvaro och kunna byta erfarenheter med 

andra. 

Vårt kursutbud varierar, exempel på kurser du 

kan gå hos oss är  

 

• Hälsan spelar roll  

• Kostkunskap och ekonomi  

• Vardagssamtal (12 tillfällen)  

• Håll Sverige Rent  

• Cykelgrupp   

 


