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Leverantörspresentation  
 

Navigator 
 
Beskrivning av den dagliga verksamheten 
Vårt mål är att ge dig som kund eller brukare ett så självständigt och tryggt liv som 
möjligt. Det gör att vi alltid behöver vara extra lyhörda och arbeta med alla sinnen för 
att kunna möta ditt behov på bästa sätt. 

Inriktning på den dagliga verksamheten 
Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad arbetar med stöd till äldre och till 
personer med funktionsnedsättningar. Till Navigator kommer du som önskar praktik 
på den ordinarie arbetsmarknaden. Här hjälps vi åt att ta reda på vad som passar just 
för dig, och matchar dig med en arbetsplats utifrån dina önskemål. På Navigator har vi 
som mål att hitta ett arbete där du trivs och vi tar tillsammans med dig fram din 
yrkesprofil. Vi utgår från vad du vill och dina intressen.  

Vi tydliggör dina styrkor och förmågor och tar reda på vad som krävs på det arbete 
som du är intresserad av. Vi har också regelbundna träffar i våra lokaler på 
Drottninggatan 7, där vi bland annat har diskussioner om sådant som är viktigt på en 
arbetsplats och vad som förväntas av dig i arbetslivet. Vår målsättning är att hitta en 
arbetsplats till dig så fort som möjligt, men om du behöver längre tid för att förbereda 
dig, kan du vara i vår verksamhet i upp till tre månader innan du går ut i praktik. Hos 
oss har du också möjlighet att komma ut i arbetsinriktad grupp-praktik. Det innebär 
att flera deltagare har praktik på samma företag, och personal från oss finns med på 
arbetsplatsen. Vi har också ett stort nätverk av företagskontakter, samt etablerar 
ständigt nya utifrån deltagarnas önskemål. Ring, maila eller besök oss så berättar vi 
mer! 

Målgrupp som vi vänder oss till  
Vi vänder oss till dig med LSS-beslut som har önskemål om att ha praktik på den 
ordinarie arbetsmarknaden.  

Personalens kompetens och specialkompetens 
Hos oss arbetar arbetsanpassare, stödassistenter och stödpedagoger. Vi har lång 
erfarenhet av att ge personer med funktionsvariationer stöd ut på arbetsmarknaden. 
Vi har utbildning i Supported Employment, Motiverande samtal (MI), 
arbetsmarknadscoaching och OCN (Open College Network). OCN innebär att du kan få 
intyg på de kunskaper du skaffat dig under praktiken. Vid behov använder vi 
tydliggörande pedagogik (AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation).  

Vem tar emot synpunkter och klagomål?  
Du kan lämna dina synpunkter och klagomål direkt till personalen eller till 
enhetschef/verksamhetschef. Du kan också lämna synpunkter och klagomål till 
Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00. Vill du hellre skicka e-post kan du 
göra det till vardomsorg@helsingborg.se. 
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Hur följer vi upp kvalitén på utförda insatser?  
För att tydliggöra dina mål tar vi tillsammans fram en genomförandeplan. I den 
skriver vi in hur vi ska göra för att du ska uppnå dina uppsatta mål, och hur vi kan 
stötta dig på bästa sätt. Om du vill kan din arbetsanpassare vara med dig på 
arbetsplatsen när du startar din praktik. Därefter har arbetsanpassaren möten 
tillsammans med dig och arbetsgivaren vid behov. Väljer du arbetsinriktad grupp-
praktik finns personal med från oss hela tiden du arbetar. 

Övrigt 
Vill du veta mer om vår verksamhet kan du komma på ett studiebesök, själv eller 
tillsammans med någon anhörig. Du kan också ringa för att ställa dina frågor på 0733-
10 63 71 eller skriv ett mail till frida.remberg@helsingborg.se  

Varmt välkommen till Navigator! 

Kontaktuppgifter 
Adress: Drottninggatan 7 (våning 6), 252 21 Helsingborg 
Telefon: 0733-10 63 71 
Öppettider: 08:00-16:00 
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