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Försteg Vadstena
Genom förstegsträning erbjuds du möjlighet att prova
förutsättningarna för att gå vidare mot arbete eller studier.
Förstegsträningen ska också bidra till meningsfullhet och struktur i
vardagen.

Försteget riktar sig till individer 16 - 64 år som är i behov av sysselsättning för att
närma sig arbetsmarknaden. På Försteget i Vadstena erbjuder vi bl a arbetsträning,
språkträning, daglig struktur, rörelse och information om arbetsmarknaden/arbete.
Vi jobbar för att utveckla färdigheter som behövs när man ska arbeta, såsom
problemlösning, stresshantering och planeringsförmåga.

Hos oss finns det möjlighet till arbetsuppgifter inom kommunens olika verksamheter
och vi försöker hitta något som passar just dig. Vi jobbar bl a med att göra Vadstena
mer trivsamt genom en tipsrunda och att förgylla vardagen för våra pensionärer på
äldreboendena. Vi jobbar med tvätt, samt olika snickerier.

Insatsen pågår oftast under 10 veckor.

Efter avslutad tid kommer du att få med dig ett dokument som beskriver vad du har
gjort och hur du har utvecklats under tiden på Försteget och tillsammans med din
handläggare görs en plan för nästa steg.

Öppettider;
måndag, onsdag, fredag:
8.30-12 och 13-15.30
Tisdag: 13-15.30
Torsdag: 8.30-12

Individuell anpassning av arbetsuppgifter
och arbetstider görs.

Försteget bjuder på kaffe och te vid
gemensam fikastund på förmiddagen och
eftermiddagen.

Försteget är ett samarbete mellan
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan,
Region Östergötland, Boxholm, Mjölby,
Motala, Vadstena och Ödeshögs
kommuner, vilka bildar
Samordningsförbundet Västra
Östergötland.

Alla samordningsförbundets medlemmar
kan placera individer på Försteget. När en
handläggare bedömer att en person har
behov av insatserna i Försteget bokas ett
studiebesök hos oss tillsammans med
personen som är aktuell.

För mer information och bokning av
studiebesök, kontakta Anna Hellman.
Telefon: 010 - 234 71 57
E-post: anna.hellman@vadstena.se


