Kontakta oss om du vill veta mer!
Verksamhetschef Claes Lager
0340 - 88 660, 0703 – 44 91 96
claes.lager@varberg.se
Biträdande verksamhetschef Lotta Ohde Tömmervik
0340 – 88 515, 0706 – 46 85 71
lotta.ohde.tommervik@varberg.se
Besöksadress:
Folkets Hus
Magasinsgatan 17
432 45 Varberg
Arbetsledare i arbetslagen:
Erland Lindqvist, 0705 – 42 96 57
Dennis Bengtsson, 0703 – 52 54 18

- finns till för sina anställda,
som alla har någon form av
arbetsnedsättning, och för
sina medlemsföreningar.
Hemsida: www.varbergsforeningsrad.se

Varbergs Föreningsråd, en ideell förening med
ca 120 medlemsföreningar, har funnits sedan 1983
och har sedan dess ägnat sig åt att bereda arbeten i
ideella föreningar för arbetssökande som har någon
form av arbetsnedsättning, vilken kan ha både fysiska
eller psykiska orsaker.
Arbetet sker i nära samverkan med Arbetsförmedlingen som är den myndighet som bedömer
de sökandes läkarintyg och beviljar ett statligt
lönebidrag till arbetsgivaren som kompensation för
den anställdes arbetsnedsättning.
Arbetsförmedlingen har också arbetsterapeuter som
ser till den anställdes arbetsmiljö, och kan bevilja
bidrag till arbetshjälpmedel som underlättar arbetet.
Varje medlemsförening, som har personal placerad
hos sig, utser en arbetsledare som har kontakt med
den anställde och som får insikt i, och förståelse för
den placerades arbetsnedsättning. Det går inte att
förutsätta att alla föreningsmedlemmar ska ha den
insikten och förståelsen, men den bör finnas i styrelse
och hos arbetsledare.
Varbergs kommun stöder verksamheten med ett årligt
bidrag som bl.a. går till att bekosta ett kansli med två
verksamhetschefer och två kanslister.

Verksamhetscheferna finns till för och stöttar de
anställda och har kontakt med medlemsföreningarna i
personalfrågor samt med myndigheter som arbetsförmedling, försäkringskassa, fackföreningar och
kommun.
Rehabilitering är ett viktigt ord i verksamheten.
Tanken är att en del av de anställda ska kunna komma
vidare till arbete på ”öppna marknaden” efter några
år, när de har haft ett anpassat arbete i en förening
och kunnat återhämta sig.
Andra försämras kanske under sin anställningstid i
sin arbetsnedsättning och behöver rehabilitering och
omplacering till ett enklare arbete i samma förening
eller i en annan förening.
Varbergs Föreningsråd försöker ha varje anställd i
fokus och hitta arbeten i föreningar som stämmer
med de anställdas kompetens och som de kan klara
trots sin arbetsnedsättning. Vi anställer kanslister,
vaktmästare och föreningsassistenter.
Vi har även två arbetslag som ambulerar mellan
medlemsföreningar och utför praktiskt arbete som
reparationer, målning, röjning m.m. Arbetsledarna i
arbetslagen bedömer vilka arbeten som är möjliga för
lagen att utföra.

