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Vi som arbetar i Möjligheternas Väg är: 
Karin Lindström:  

Projektledare 
Karin.lindstrom@sjobo.se 

Maria Nilsson:  

Arbetsmarknadscoach 
Maria.nilsson4@sjobo.se 

Mikael Fagerström:  
Arbetsmarknadscoach 
Mikael.fagerstrom@sjobo.se 

Petra Deutgen:  

Arbetsterapeut 
Petra.deutgen@sjobo.se 

 

Postadress: 
Sjöbo kommun 

Arbetsmarknadsenheten/Möjligheternas Väg   

275 80 SJÖBO  
 

Ett ESF (Europeiska Social Fonden)  och FINSAM (Finansiell Samverkan) 
projekt i samarbete med:  
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Möjligheternas Väg är för 
dig som behöver stöd att 

komma igång och vidare i 

din utveckling. Mål kan vara 
studier, arbete, kunna delta 

i aktiviteter eller program 
som finns inom de olika 

myndigheterna.  
 

 
 

Vi startar med att träffas en gång i veckan. Vi samtalar om 
dina styrkor och om vad som hindrat dig, för att du ska hitta 

en väg vidare. Vi har möjlighet att träffa dig i din hemkommun 
eller i våra lokaler i Sjöbo. 

 
 

 

 
För att delta i Möjligheternas Väg 

krävs remiss från någon myndighet, 
t.ex. Försäkringskassan, kommun, 

Arbetsförmedlingen eller sjukvård.  
 

Du bor i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla eller Ystads kommun 
och är i åldern 16-64 år.  
 

Remiss 
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Vi arbetar utifrån en handlingsplan som du tagit fram 

tillsammans, med handläggare och arbetsmarknadscoach. 
Möjligheternas Väg ger stöd både enskilt och i grupp. 

 
 

 
Genom samtal kartlägger vi tillsammans dina 

styrkor och möjligheter så att du själv kan 
vara med och påverka din framtid.  

 
 

 
Genom gruppverksamhet får du verktyg att 

hantera både vardagen och framtida arbetsliv. 
Vi kommer att tala om arbetsmarknadens 

förutsättningar och krav, hälsa och friskvård, 

vad krävs för att studera, du får information 
om olika myndigheters uppdrag och mycket annat. 

 
 

 
På en praktik kan du få 

möjlighet att pröva dina 
styrkor och samtidigt få en 

erfarenhet som du tar med 
dig i ett framtida arbetsliv.  

Vid behov kan vi även 
utreda hur stor din förmåga 

är att utföra ett arbete.  

 

Möjligheternas Väg bygger på att flera aktörer i din närhet 

samarbetar. Så att du får rätt stöd och möjligheter att ta aktiv 
del i samhället 
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