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Din guide till 
att hitta rätt



2

Vad är Välfärdsguiden?
Välfärdsguiden är en smart, tillgänglig och lättanvänd
digital tjänst för allas möjlighet att må bra och finna sitt 
goda sammanhang. Här finns information om att hitta  
rätt i välfärdssystemet och förslag på insatser som kan  
ge dig förutsättningar för en positiv förändring i livet. 
Välfärdsguiden lanseras under våren 2023. 

I Välfärdsguiden hittar du idag: 
Vägval – insatser, stöd och aktiviteter som olika myndig- 
heter, organisationer och verksamheter erbjuder. Med en 
avancerad filterfunktion hittar du enkelt det som passar dig.

Berättelser om livet – människor berättar om sin  
livsresa genom välfärden.

Vanliga frågor – frågor och svar om välfärden.

Så fungerar välfärden – lättförståeliga förklaringar kring 
vad varje myndighet och verksamhet ansvarar för.

Hitta-guiden – ett smart frågeformulär som hjälper dig  
att hitta rätt innehåll i guiden utifrån din egen situation.

Information samlad på ett ställe med din situation  
i fokus.
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För vem är Välfärdsguiden?

Välfärdsguiden är för alla.  Oavsett om du vill få en 
bättre förståelse för välfärdssystemet eller känner att  
något behöver förändras i ditt liv, kan Välfärdsguiden 
vara en lots på din väg framåt.

Välfärdsguiden är även till för anhöriga och personal  
i den offentliga sektorn.
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Vår berättelse

Välfärdsguiden finns för att stötta dig med att hitta rätt  
i välfärdssystemet och underlätta vägen mot självständighet, 
egen försörjning, god hälsa och balans i livet. En smart,  
tillgänglig och lättanvänd digital tjänst för allas möjlighet att 
må bra och finna sitt goda sammanhang.

Vi vill att alla människor ska hitta just det som passar 
dem och landa i något som känns bra. Därför jobbar vi 
hela tiden med att skapa tjänster och innehåll som gör det 
lite mindre krångligt och istället enklare att hitta rätt och 
fram i livet. En sådan sak vi gör är just välfärdsguiden.se 
där vårt mål är att du ska kunna hitta anpassade förslag på 
nästa steg mot självständighet och välmående. Att du genom 
att använda välfärdsguiden.se skall se vägen framåt ännu 
tydligare. Och att den vägen leder till ett innanförskap och 
en livssituation som är rätt för just dig. 
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Vårt synsätt

Allt vi gör med Välfärdsguiden bygger på kunskap och  
erfarenhet med individen i fokus. Vi menar att Välfärds- 
guiden inte är något som någonsin blir färdigt utan hela  
tiden kommer att fortsätta utvecklas för att alltid skapa  
värde för de som kan ha nytta av tjänsten.

En lots på din väg framåt helt enkelt.
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VÅR VISION

Tänk den dag då vi alla kan känna oss trygga  
med att när det händer något i våra liv  

och vi behöver information, stöd eller vård,  
så finns den där, tillgänglig och användbar.  

En välfärd av alla, för alla.

Allas välfärd. 
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Varför har Välfärdsguiden 
kommit till? 

Välfärdsguiden jobbar för allas välfärd och finns för att ge
ett stöd på vägen mot självständighet, egen försörjning, god 
hälsa och balans i livet.

Vi vet att det kan vara svårt att hitta rätt i välfärdssystemet
och förstå vilket stöd som finns att få. Informationen är  
utspridd på flera organisationers och myndigheters hemsidor. 
Samtidigt är en av de viktigaste sakerna att ha just tillgång 
till rätt och riktig information. För genom information kan du 
få kontroll och möjlighet att självständigt fatta beslut om ditt 
liv. Vi tror på behovet av en enkel och effektiv väg framåt och 
har därför skapat Välfärdsguiden som är en tjänst på webben 
där du får vägledning till de möjligheter som myndigheter 
och andra resurser i samhället erbjuder.
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Att samla och tillgängliggöra information om välfärden har 
vi på SCÖ jobbat med sedan 2016. Det började med en 
broschyr. Där listade vi insatser (vägval) för individen som 
ett stöd för handläggare med mycket att hålla reda på. 
Broschyren utvecklades till den sökbara databasen  
Insatskatalogen. Katalogen började blygsamt men listar 
nu över 1 400 vägval i över 80 kommuner runt om i Sverige. 
Välfärdsguiden är nästa steg i utvecklingen och kommer 
erbjuda ännu enklare och effektivt användande, flera olika 
nya funktioner och mer innehåll. Välfärdsguiden är en  
tjänst som skapar värde för både individer och handläggare 
i offentliga verksamheter. 
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Över 1 400 vägval  
i över 80 kommuner  
runt om i Sverige
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Varför Samordningsförbundet 
Centrala Östergötland?

Satsningen på välfärd är ett nationellt initiativ som koordineras 
av Samordningsförbundet Centrala Östergötland med målet 
att skapa positiv förändring för människor. Detta sker genom 
skapandet av effektiva stödsystem samt teknisk och strategisk 
innovation i syfte att skapa förflyttning och förändring av 
rådande strukturer. 

Vilka utvecklar Välfärdsguiden? 
På Samordningsförbundet Centrala Östergötland har vi  
i många år jobbat med att genomföra insatser för individers 
väg mot ökad självständighet och välmående. Välfärdsguiden 
är en samlad satsning som med hjälp av digitala möjligheter 
gör arbetet med att guida människor genom välfärdssystemet 
enklare, mer konsekvent och effektivt.

Vill du veta mer om våra  
tankar kring välfärd så hör av dig  

– vi omfamnar samarbete och  
delar gärna med oss av vår kunskap  

och erfarenhet.

9



10

Är du mer nyfiken på  
Välfärdsguiden? 

Välfärdsguiden lanseras under våren 2023 och då med 
alla de insatser som idag finns i Insatskatalogen, samt  
flera nya, på plats.

Men du kan redan nu besöka välfärdsguiden.se som vi  
kontinuerligt vidareutvecklar. 

Hur gör jag om jag vill att  
min organisation ska vara med 
i Välfärdsguiden?

Det är bara att höra av dig till oss 
på: info@valfardsguiden.se
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