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Start 

Start är en grupp inom arbete och välfärdsförvaltningen som finns 

till för personer som uppbär försörjningsstöd. Vi arbetar med 

gruppsamtal kombinerat med individuella samtal för att stärka 

individen med kunskap och motivation på vägen mot 

självförsörjning. 

Aktiviteten 

Vi arbetar i samtalsgrupper där deltagarna samtalar för att öka sin 

förståelse och kunskap om samhället. Gruppsamtalen leds av två 

samtalsledare och i aktiviteten ingår att prata om olika ämnen som 

stärker individen att bli delaktiga i samhället. Vilka förväntningar 

som finns i samhället och hur man förhåller sig till dem. Vi pratar 

om strategier och förutsättningar för att bättre kunna förstå och 

komma in i samhället, studier och/eller arbetsliv och bli 

självförsörjande. Gruppen består av 8 deltagare och träffas under 20 

tillfällen. Schema läggs utifrån deltagarnas förmåga att kunna delta. 

Klienter som är deltid eller heltidssjukskrivna kan delta i våra 

program i samråd med sjukskrivande läkare. 

Individuella samtal och trepartssamtal 

Under sitt deltagande i aktiviteten erbjuds deltagaren individuella 

samtal efter behov. Det ingår också två trepartssamtal där 

deltagaren, handläggaren och samtalsledaren diskuterar 

deltagarens utmaningar, utveckling och fortsatta planering för att ta 

sig vidare i sin situation. 

 

 



 

Var finns vi? 

I dagsläget hålls grupperna på Urbana hembygdsgård på Näsby. Vi 

finns också på Östra kommunhuset i det stora öppna landskapet på 

våning 2. Välkommen in till oss för mer information. 

Program 

Just nu erbjuder vi tre olika program som passar de flesta som 

uppbär försörjningsstöd och står långt ifrån arbetsmarknaden. 

Samtal för integration är ett program för utlandsfödda vuxna som 

behöver mer kunskap om det svenska samhället. Programmet 

erbjuder tolk. 

Samtal för delaktighet är ett program för personer över 30 år som 

är uppvuxna i Sverige och befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. 

Samtal för kunskap är ett program för unga vuxna mellan 18-29 år, 

programmet fungerar för samtliga unga vuxna som behöver mer 

kunskap för att närma sig självförsörjning.  

Kommande grupper startar 15 mars 2021 

Sista anmälningsdag 4 mars 2021 

Anvisning 

Vill du anvisa en klient? Fyll i anvisningsblankett som finns i 

kvalitetssystemet på intranätet. Lämna till Emma Lindeberg via 

postfack.  

 



 

 

För mer information 

Varmt välkommen att kontakta oss 

www.kristianstad.se/samtalforintegration 

 

 
Emma Lindeberg samordnare 

Emma.lindeberg@kristianstad.se 

Tel: 044- 13 29 81 

 
Anna Wicksell samtalsledare 

Anna.wicksell@kristianstad.se 

Tel: 044- 13 24 58 

 
Sara Centrén samtalsledare 

Sara.centren@kristianstad.se 

Tel: 044- 13 28 47 
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