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Vill du som företagare vara med och göra 

skillnad?  
Nu har du som företagare möjlighet att göra skillnad. Du kan 
medverka till att skapa förutsättning för person som: 
 

• har en funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen 
ålder, föranledd av våld eller kroppslig sjukdom. 

• är upp till 67 år. 

Syfte och mål 
Syftet är att erbjuda meningsfull sysselsättning, bidra till den 
personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället. 
 
Syftet med insatsen är att ge deltagaren en chans att ta sig in i 
arbetslivet och få vara en del i sammanhang, fylla en funktion 
och vara behövd. Den inledande kontakten med dig som 
arbetsgivare kan exempel vara en individuell placering i 

kommunen där målet är lönebidragsarbete. Det finns möjlighet 
att tillsammans med Arbetsförmedling och Försäkringskassan, 
diskutera ekonomiskt stöd i samband med anställning. 

Vad är individuell placering? 
Personer som har ett LSS-beslut har möjlighet att via 
kommunen få en individuell placering. Vår erfarenhet är att 
personerna vi möter har styrkor och förmågor som är en stor 
tillgång på en arbetsplats. Deltagaren har en Arbetskonsulent 

som hjälper till att hitta rätt arbetsområde och utifrån det gör 
man en kartläggning av yrkesintressen och resurser. Det är 
viktigt att ge både deltagaren och dig som arbetar med 
deltagaren stöd och vägledning. Deltagarna vi arbetar med är 
motiverade att skapa ett fungerande arbetsliv. Det betyder 
mycket att få vara en del av ett sammanhang, fylla en funktion 
och vara behövd. Den inledande kontakten med dig som 
arbetsgivare kan till exempel vara en individuell placering med 
målet som lönebidragsanställning. 

 



 
 

 
 

 

 

Vad erbjuder vi? 
Under en individuell placering eller när du tar hjälp av vår 
arbetsgrupp är individen försäkrad genom Karlshamns 
kommun. 
 

Ett kontrakt skrivs för gällande praktikplats. Kontraktet är inte 
bindande och kan sägas upp med omedelbar verkan. 
 
Kommunens Arbetskonsulent eller annan personal kommer 
initialt att vara med arbetstagaren på praktikplatsen. 
 
Kommunen skall under praktiktiden hålla sig väl informerad om 
hur deltagaren utvecklas yrkesmässigt. Detta skall ske genom 
besök och utvecklingssamtal. 
 
Företaget ställer under tiden en praktikplats till förfogande för 
arbetstagaren. 
 

Företaget skall utse en handledare/kontaktperson. Denne 
kommer att informeras om vad som krävs för uppgiften av 
kommunen. 
 
Arbetstagaren ska delta i verksamheten på arbetsplatsen enligt 
de rutiner som meddelas av arbetsledningen. 
 
Uppföljning sker kontinuerligt på arbetsplatsen. 
 

Nu har du som arbetsgivare möjlighet att 

göra skillnad. 
 

• Du kan medverka till att skapa förutsättningar för 
personer som har en funktionsnedsättning. 

• Målet är att få praktiska erfarenheter. 
• Att få en möjlighet att utvecklas genom att prova på 

arbetsuppgifter på olika företag. 
• Du får motiverade medarbetare 

• Du får mångfald på arbetsplatsen. 



 
 

 
 

 

Hör gärna av er till oss! 
Vi ser fram emot ert samarbete. 

 

 
 

Stöd och service, LSS enheten 
Förvaltningen för arbete och välfärd 

  Rådhuset, 37481 Karlshamn 
Telefon: 0454 - 810 98 

Besöksadress: Ågatan 4 
Karlshamns kommun 

 
 

 

Arbetskonsulent  
Rådhusgatan 2 

37436 Karlshamn 
Telefon: 0454 - 817 57 

 
 


