
 

 

 

Samordningsförbundet i Halland har fem 

Individsamverkansteam som tillsammans 

representerar alla kommuner i Halland; 

Laholm, Halmstad/Hylte, Falkenberg, Varberg 

och Kungsbacka. 

 

Individsamverkansteamen ger 

dig stöd på vägen till arbete och 

studier 

 

Det långsiktiga målet för dig 
som är deltagare i 

Individsamverkansteamen är att 
du kommer i arbete eller studier 

och når egenförsörjning. 
 

Det vi kan göra tillsammans med 
dig är en del av vägen dit 

tillsammans med Hallands 
kommuner, Försäkringskassan, 
Arbetsförmedlingen och Region 

Halland. 

Läs mer om oss 
 www.sfhalland.se 
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En väg till arbete och studier 

Kan vi vara rätt för dig? 

http://www.sfhalland.se/


 

För vem? 
 

Individsamverkansteamens 

målgrupp är personer 16-64 år 

boende i Halland   

o som sedan lång tid inte 

arbetar eller studerar 

o som har behov av 

samordnad 

rehabilitering 

o  som bedöms kunna 

komma ut i arbete eller 

studier 

o med kontakt eller behov 

av kontakt med minst 

två av våra 

samverkansparter 

 

Är du motiverad till 

förändring?  

Känner du dig redo att 

tillsammans med oss sätta 

siktet på arbetsmarknaden 

eller studier? 

 

 

Hur? 

Tillsammans med din 

handläggare/behandlare eller annan person 

som kan remittera till oss skickar du in en 

remiss till oss.  När vi har emot den 

kontaktar vi er. 

Vi börjar alltid med ett informationstillfälle 

för att berätta mer om verksamheten och 

vad vi har att erbjuda dig. 

Vår remiss finns på hemsidan 
www.sfhalland.se  

Den skriver du och din 
handläggare/behandlare tillsammans 

 
 
 

Om du vill veta mer redan nu: 
 

Du kan mejla våra team: 
ist.laholm@sfhalland.se 

ist.halmstad@sfhalland.se 
ist.falkenberg@sfhalland.se 

ist.varberg@sfhalland.se 
ist.kungsbacka@sfhalland.se 

 
Du kan kontakta våra teamkoordinatorer: 

Linda Bertlin 0722 042340 
linda.bertlin@sfhalland.se 

 
Ulrika Lindberg 0722 033315 
ulrika.lindberg@sfhalland.se 

Vad? 

Hälsa genom fysisk träning erbjuds varje 
vecka, arbetsträning startar i grupp och 

övergår till individuell arbetsträningsplats. 
Därtill föreläsningar i olika ämnen och ett 

individuellt stöd av en handledare. 

Prova på (4 veckor) 
Här får du möjlighet att testa vad 

arbetsförberedande rehabilitering i 
Individsamverkansteamet innebär. Du träffar 

din handledare en gång i veckan och du 
provar också vår hälsoinsats med fysisk 

träning. 
 

Arbetsförberedande  
Nu har du börjat hos oss på riktigt! Din vecka 

med oss innehåller tre tillfällen fördelat på 
fysisk träning, arbetsträning tillsammans med 

oss och kunskapsinslag. Du fortsätter 
samarbeta med din handledare. 

 
När du är redo för mer 

Här tänker vi att du vill prova arbetsträning på 
individuell plats och med fler timmar per 

vecka. Den fysiska träningen fortsätter varje 
vecka. Din handledare finns som stöd för dig i 

din arbetsträning och i övriga delar i din 
rehabilitering till arbete eller studier. 

 
Arbetslivsinriktad rehabilitering 

Nu är du redo för en högre grad av aktivitet 
och arbetsträning. I vissa fall fortsätter man 

tillsammans med oss eller så kopplar vi in 
någon annan aktör som kan ge det bästa 

stödet vidare. 
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