Arbetsträning
Individuell anpassning av arbetsuppgifter
I projektet MIA Östra Södertörn finns upphandlade arbetsträningsplatser enligt
Lagen om valfrihetssystem (LOV). LOV innebär att deltagaren själv kan välja den
leverantör som de vill arbetsträna hos utifrån sina egna önskemål. Syftet med LOVupphandlingen är att skapa mångfald bland arbetsträningsplatserna i projektet
genom att kunna erbjuda olika typer av verksamheter och arbetsträningsuppgifter
att välja mellan. Om deltagaren inte kan eller vill välja arbetsträningsplats så avgör
närhetsprincipen vilken arbetsträningsplats deltagaren får.

Vad innebär arbetsträningen?

Hur börjar vi?

Leverantören ska tillhandahålla
arbetsträning i en befintlig verksamhet
med arbetsuppgifter som är anpassade
utifrån deltagarens förutsättningar.
Arbetsträningen ska bidra till att
deltagaren successivt tar en mer aktiv
roll i verksamheten, ex. genom successiv
upptrappning av arbetsträningstiden.

Efter att deltagaren valt vilken
leverantör hen vill arbetsträna hos och
Resursrådet skickat en anvisning till
leverantören ska ett trepartsmöte ske
där deltagaren, handläggaren från
ansvarig myndighet och leverantören
medverkar. Vid trepartsmötet upprättas
en aktivitetsplan utifrån deltagarens
unika behov, önskemål och
förutsättningar med målsättning att nå
eller komma närmare arbetsmarknaden.

Mål med arbetsträningen
Målet med arbetsträningen är att
deltagaren, utifrån sina behov och
förutsättningar, ska få möjlighet att
utveckla sin arbetsförmåga och på så vis
nå eller komma närmare ett arbete.
Målsättningen kan även vara att
klargöra deltagarens förutsättningar för
att nå egenförsörjning genom arbete.
Innehåll
För att deltagaren ska återvinna
självförtroende, motivation och
arbetsförmåga krävs ändamålsenliga
rehabiliteringsinsatser som syftar till att
stärka deltagaren. Arbetsträningens
rehabiliterande komponenter består av
regelbundenhet genom vistelse i
verksamheten, socialt och praktiskt
deltagande, friskvårdsaktiviteter samt
möjligheter till individuell anpassning av
arbetsuppgifter.
Studiebesök
Leverantören ska ta emot presumtiva
deltagare på studiebesök. Syftet med
studiebesöket är att deltagaren ska
kunna bilda sig en uppfattning om
leverantören och arbetsuppgifterna som
erbjuds för att lättare kunna göra ett val
av leverantör.

Aktivitetsplan
Aktivitetsplanen upprättas av
handläggare från ansvarig myndighet
som sedan skickar dokumentet till
deltagaren och leverantören. Av
aktivitetsplanen ska det framgå under
vilken period arbetsträningen planeras
pågå, vilka arbetsuppgifter deltagaren
kommer att träna på samt hur många
timmar/dag och dagar/vecka som
deltagaren kommer att vara hos
leverantören. Det ska även framgå vem
som kommer att handleda deltagaren
under arbetsträningen och datum för
uppföljning.
Uppföljning
Under arbetsträningens gång ska
leverantören dokumentera deltagarens
utveckling och deltagande utifrån den
upprättade aktivitetsplanen samt
återkoppla detta till ansvarig
handläggare från myndigheten var
fjärde vecka. Vid avbrott, okänd
frånvaro eller om arbetsträningen inte
fungerar för deltagaren behöver detta
omgående återkopplas till ansvarig
handläggare från myndigheten.
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LEVERANTÖRER AV
ARBETSTRÄNINGSPLATSER
JOBBVERKET OCH ALBY CAFÉ
Jobbverket är ett arbetsintegrerande socialt företag med flera olika verksamheter och vinsten återinvesteras i företaget. Vi erbjuder en väg till
arbete och meningsfull sysselsättning, samvaro och gemenskap. Syftet med våra arbetsverksamheter är att bryta social isolering och långvarig
passivitet samt att vid behov förbereda dig för arbete utanför Jobbverket. Vi har lång erfarenhet av att stödja människor i arbetsrehabilitering
och på Jobbverket får du välja att arbetsträna i en kombination av våra verksamheter som passar dig bäst. Om du vill får du med dig arbetsintyg
och referenser.
Erbjudande
Verksamheterna på Plogstigen kan erbjuda varierande arbetsuppgifter från enkla till mera krävande, allt efter förmåga och kunskaper. Här finns
arbetsuppgifter som: snickeri, textilåtervinning (tillverkning av textilprodukter och försäljning), företagsservice, bageri, elektronikåtervinning
och transportgrupp. Även arbetsuppgifterna på Alby Café varierar från enkla till mera krävande, efter deltagarens förmåga. Här finns
arbetsuppgifter som: hantering av livsmedel, kassahantering, beredning av sallader och mackor, disk, städ och kundkontakt. Arbetstempot på
Alby Café är lite lugnare under vintertiden, under sommaren har vi mycket kunder.
Kontakt
Karin Ekström
karin.ekstrom@jobbverket.nu
073-518 10 53

Adress till verksamheten
Plogstigen 3, Tyresö
och
Alby Friluftsområde, Tyresö

Tillgänglighet
Personal med kompetens om tillgänglighet
Lokalen är anpassad för rullstolsburna
Toalett för rullstolsburna finns

Ja ☒ Nej ☐
Ja ☒ Nej ☐
Ja ☒ Nej ☐

GROW TYRESÖ
Grow Tyresö är ett arbetsintegrerande socialt företag som erbjuder arbetsträning i naturskön miljö och där majoriteten av arbetsuppgifterna
kan anpassas efter individen. Vi har en vision om att alla deltagare som är hos oss ska känna sig välkomna och delaktiga i arbetet vi gör. Vårt
huvuduppdrag är service, skötsel och underhållsarbete på Lilla Tyresö Vandrarhem. Arbetsuppgifterna styrs till stor del av vandrarhemmets
beläggning och gäster så det dagliga arbetet kan variera från dag till dag. Vi har också ansvar för en tillfällig caféverksamhet vid minst två
evenemang/år, medeltidsdagarna och julmarknaden. Det förekommer dagligen hundar i verksamheten, även inne i lokalerna.
Erbjudande
Arbetsuppgifterna på Lilla Tyresö Vandrarhem innebär städning, tvätt, enklare underhållsarbete (exempelvis att måla), enklare trädgårdsarbete
samt allt förekommande kring in- och utcheckande gäster. På caféet har vi arbetsuppgifter som är förberedande (exempelvis bakning), men
även arbete i caféet både i köket och kassan samt efterarbete i form av iordningställande.
Kontakt
Jessica Westling
jessica@growtyreso.se
072-511 92 02

Adress till verksamheten
Kyrkvägen 5, Tyresö

Tillgänglighet
Personal med kompetens om tillgänglighet
Lokalen är anpassad för rullstolsburna
Toalett för rullstolsburna finns

Ja ☐ Nej ☒
Ja ☐ Nej ☒
Ja ☐ Nej ☒

BÖNORNA (HANDEN OCH TYRESÖ)
Bönorna är ett arbetsintegrerande socialt företag som erbjuder arbetsträning både i Tyresö och i Haninge. På Bönorna ger vi möjlighet för
människor att växa och få tillbaka hoppet i tillvaron. Vi skapar förutsättningar för deltagarna att få, ta och ha en plats och på sikt återgå till
arbetslivet utifrån sina förutsättningar. Våra intäkter i caféet gör att vi kan nå företagets sociala mål – att skapa arbeten och anställning för
personer som har haft det svårt på arbetsmarknaden av olika anledningar. ”Bönorna” startades av tre kvinnor med långa sjukskrivningar
bakom sig och som nu hjälper andra som är i liknande situation. Vi kommer att lämna arbetsintyg samt färska referenser efter
arbetsträningen.
Erbjudande
Hos oss får deltagare träna på att vara behjälplig i kallskänk, varmkök, smörgås och salladsberedning. Skala, skära, hacka grönsaker, göra
dressingar, baka matbröd och kaffebröd, servera, duka, diska, tvätta, städa, behjälplig med catering, ta emot kunder i kassa. Vi kan också
erbjuda lättare administrativt arbete eller medverka vid körningar med cateringbilen.
Kontakt (Handen)
Marie Tiger
bonorna@gmail.com
070-142 39 70

Adress till verksamheten
Runstensvägen 22 B, Haninge

Tillgänglighet
Personal med kompetens om tillgänglighet
Lokalen är anpassad för rullstolsburna
Toalett för rullstolsburna finns

Ja ☒ Nej ☐
Ja ☐ Nej ☒
Ja ☐ Nej ☒

Kontakt (Tyresö)
Annika Sahmaoui
bonorna.tyreso@gmail.com
070-652 29 82

Adress till verksamheten
Kyrkogränd 14, Tyresö

Tillgänglighet
Personal med kompetens om tillgänglighet
Lokalen är anpassad för rullstolsburna
Toalett för rullstolsburna finns

Ja ☒ Nej ☐
Ja ☐ Nej ☒
Ja ☐ Nej ☒

SKYDDSVÄRNET (GOTTHEMS CAFÉ & SECOND HAND)
Skyddsvärnet är en ideell organisation som bedriver olika former av socialt utvecklingsarbete och all vinst återinvesteras i verksamheten för
att utveckla och starta upp fler verksamheter som breddar tjänsterna på arbetsmarknaden och får fler människor i arbete. Gotthems Café
& Second hand i Nynäshamn är ett arbetsintegrerat socialt företag som är helägt av Skyddsvärnet, där du får möjlighet att utveckla och
prova på nya arbetsuppgifter, ta eget ansvar, få färska referenser och ett bredare kontaktnät. Vi har regelbunden handledning där vi ger
individuellt stöd i arbetssökandets alla faser (såsom branschkunskap, CV, personligt brev, intervjuträning med mera) och anpassar oss
utifrån varje individs behov och förutsättningar.
Erbjudande
På Gotthems Café & Second hand får deltagaren hjälpa till med enklare matlagning, disk, städning, servering och kassahantering.
Tillverkning av smörgåsar och lättare luncher, kaffebröd och frukost till vår catering. Förberedelse och planering, logistik, inköp, offerter,
bokning och fakturering. I vår second hand ingår arbetsuppgifter som kassahantering, prismärkning, paketering och sortering av varor,
tvättning och städning. Vi renoverar även möbler och produkter i trä samt textilhantverk som säljs i vår second hand butik.
Kontakt
Marita Gullberg
marita.gullberg@skydsvarnet.se
070-799 21 74

Adress till verksamheten
Bryggargatan 17, Nynäshamn

Tillgänglighet
Personal med kompetens om tillgänglighet
Lokalen är anpassad för rullstolsburna
Toalett för rullstolsburna finns

Ja ☒ Nej ☐
Ja ☒ Nej ☐
Ja ☒ Nej ☐

BLÅ VÄGEN
Blå Vägen är ett arbetsintegrerat socialt företag, vilket innebär att vi återinvesterar vinsten till att skapa ett hållbart samhälle där alla har
möjlighet att bidra och förverkliga sig själva utifrån sin egen förmåga. Vi lägger stor vikt vid att erbjuda en arbets- och social miljö i vilken
alla känner sig delaktiga och trygga och kan utveckla sina förmågor. Förutom arbetsträning hjälper vi även till med jobbsökning, att skapa
eller uppdatera CV och personligt brev, arbetslivsorientering, matchning mot arbete och arbetsförmågebedömningar. Vi erbjuder även
friskvård i form av ergonomiska övningar, samtal om hälsa och kost samt KBT-stödsamtal. För de som behöver finns det även möjlighet att
få språkstöd i svenska och samhällsinformation.
Erbjudande
Vi erbjuder arbetsträning inom: hantverk (bl. annat snickeri, möbelrenovering, sömnad & design med inriktning på återbruk och miljö),
konst, Photoshop, administration och ekonomihantering (bland annat hantering av Visma), café/kök, Sportotek, vaktmästeri, trädgård,
undervisning i svenska och samhälle och lokalvård.
Kontakt
Goranka Lozanovic
goranka.lozanovic@blavagen.nu
070-340 08 87

Adress till verksamheten
Hurtigs torg 1, Jordbro

Tillgänglighet
Personal med kompetens om tillgänglighet
Lokalen är anpassad för rullstolsburna
Toalett för rullstolsburna finns

Ja ☒ Nej ☐
Ja ☒ Nej ☐
Ja ☒ Nej ☐

KREATIVA KRAFTER
Kreativa Krafter är ett arbetsintegrerande socialt företag med flera olika verksamheter som arbetar med människor som står långt från
arbetsmarknaden. Kreativa Krafter består av verksamheterna Textilmakarna, Hundpasset och IT-makarna i Västerhaninge samt
Delimakarna i Nynäshamn. Genom att ta tillvara både personal och deltagares intressen, engagemang och kompetens i en kreativ och
tillåtande miljö skapar vi en arbetsplats där människor utvecklas till att arbeta 100 % av sin egen förmåga.
Erbjudande
På kreativa Krafter erbjuder vi en variation av olika arbetsträningsplatser. I Textilmakarnas verksamhet har vi vävning, sömnad, stickning,
virkning och smyckning. På Hundpasset tränar vi både fysiska och känslomässiga färdigheter med hunden som redskap genom
hundpromenader, pälsvård och städning. Hos IT-makarna får deltagarna ägna sig åt datorreparationer, programmering, layout och foto
samt städning och viss lokalvård. På Delimakarna i Nynäshamn är visionen att driva en restaurang/café med härlig atmosfär för både
personal, deltagare och kunder.
Kontakt (Bokstigen 3, Västerhaninge)
Sofia Sommö Springare (Textilmakarna)
08-121 497 05
info@kreativa-krafter.se

Tillgänglighet
Personal med kompetens om tillgänglighet
Lokalen är anpassad för rullstolsburna
Toalett för rullstolsburna finns

Ja ☐ Nej ☒
Ja ☐ Nej ☒
Ja ☐ Nej ☒

Lisa Brydner & Eva Borggren (Hundpasset)
08-409 114 64
Lisa Brydner & Christoffer Scheering (IT-makarna)
08-121 467 66

Personal med kompetens om tillgänglighet
Lokalen är anpassad för rullstolsburna
Toalett för rullstolsburna finns

Ja ☒ Nej ☐
Ja ☒ Nej ☐
Ja ☒ Nej ☐

Kontakt (Delimakarna)
Anna Torstensson
070-648 88 46
info@kreativa-krafter.se

Tillgänglighet
Personal med kompetens om tillgänglighet
Lokalen är anpassad för rullstolsburna
Toalett för rullstolsburna finns

Ja ☒ Nej ☐
Ja ☒ Nej ☐
Ja ☒ Nej ☐

Adress till verksamheten
Stadshusplatsen 4b,
Nynäshamn

