
Vad kan Samhall och deras 
Arbetsmarknadstjänster bidra med för att få 
fler Borlängebor i arbete?
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Gemensamt syfte

Erbjuda människor som idag står långt ifrån arbetsmarknaden ett 

sätt att komma närmare en självförsörjning.



Samhall idag
• Sveriges största serviceföretag
• Ca 24 500 medarbetare. I 

Dalarna ca 750 st.
• Alla medarbetare har 

funktionshinder som medför 
nedsatt arbetsförmåga.
• Staten ägare 100%
• Vi arbetar hos  5 000 kunder
•Medarbetare från 150 st olika 

länder
• Arbetsförmedlingen anvisar till 

Samhall
2014-12-08



Skapa meningsfulla, utvecklande arbeten för människor med 
funktionsnedsättning. Det sker på marknadsmässiga villkor i konkurrens 
med andra företag. 

Samhalls uppdrag och mål
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Anställd i 

Kärnuppdraget

Tillsvidareanställd

Utvecklingsanställning

Högst 12 månader 

Visstidsanställning

Arbetsmarknadstjänster

Förstärkt arbetsträning

3-12 månader

Möjlighet till arbetsträning för att 

utvecklas genom arbete i Samhall

Planering sker alltid i samverkan.

Utgår alltid från personen.

Olika uppdrag i Samhall



Syfte + målgrupp inom AMT

• Syftet är att erbjuda en person som under lång tid varit utan arbete en period av 
förstärkt arbetsträning.

• Den primära målgruppen är personer med funktionsnedsättning som under lång 
tid varit utan arbete där Samhall har en unik kompetens och lång erfarenhet. 

Genom arbetsträning stärks deltagarnas ställning på den reguljära 
arbetsmarknaden, ges ett säkrare underlag för fortsatt planering.

• Vi använder Samhalls befintliga arbetsplatser för uppdragen inom 
Arbetsmarknadstjänster (AMT). 
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Fakta AMT-verksamheten

• Bedriver Förstärkt arbetsträning samt Förstärkt arbetsträning med 
fördjupad bedömning.

• AF största kunden. Andra kunder: Göteborgs stad, Värmdö 
kommun, PostNord, Arbetslivsresurs.

• Omsättning ca 100 msek

• Ca 3500 personer arbetstränar hos Samhall per år

• Varje dag ca 1500 personer i arbetsträning

• Ca 65 AMT-samordnare/konsulenter 



Förstärkt arbetsträning inom Samhall

2018-10-25

MÅLSÄTTNING

Stärka ställningen på 

arbetsmarknaden

Mer underlag för fortsatt 

planering mot 
Arbete/Försörjning

3-partssamtal eller
Introduktionsmöte

Start av 
introduktion i grupp 

eller individuellt

Start arbetsträning 
Arbetsplatsintroduktion

Arbetsträningen avslutas 
med 3-partssamtal

Start Avslut
Arbetsträningen varar mellan 3 -12 månader
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Skriftlig rapport 
lämnas efter avslutat

uppdrag
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Vi har möjlighet att anpassa den förstärkta 
arbetsträningen utifrån…

Målgrupp

• Uppstart med en uttalad målgrupp eller individuellt

Introduktion/Arbetsträning

• Anpassat innehåll
• Anpassad längd på introduktionen utifrån målgrupp
• Anpassad arbetstakt

Uppföljning 

• Individuella uppföljningar kontinuerligt
• Uppföljningar i grupp anpassade utifrån målgruppen 

Start av introduktion i 
grupp eller individuellt



Samhall arbetsmarknadstjänster

• Erbjuder reella arbetsträningsplatser i Samhalls uppdrag
– Många olika typer av uppdrag
– Finns över hela Sverige
– Samma process oavsett var i landet eller typ av uppdrag

• Samhall stor vana av att arbetsleda personer med 
funktionsnedsättningar. Alla chefer utbildade i att leda personer med 
funktionsnedsättningar.

• Samhall har erfarenhet av och har anställda medarbetare som har tex 
psykisk eller fysisk ohälsa, tidigare missbruk, social problematik, 
funktionsvariationer samt personer med omfattande språkhinder. 

• AMT-samordnare/konsulent ansvarig för deltagaren under hela 
arbetsträningen.

• Ger deltagaren en referens.
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Samhall arbetsmarknadstjänster
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• Fadder/Stödjande arbetskamrat är en medarbetare på arbetsplatsen som 
har särskilt ansvar för att inkludera deltagaren på arbetsplatsen.

• Språkstöd en särskilt utsedd medarbetare på arbetsplatsen som hjälper 
deltagaren i sin språkutveckling om så behövs.
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Skapa maximal Samhallnytta

För kunden:

Synligggöra och höja 
arbetsförmågan hos individer 
som på så sätt kommer 
närmare arbetsmarknaden.
Säkrare underlag för fortsatt 
planering mot ett 
arbete/försörjning.
Lägre kostnader i form av 
aktivitetsstöd/försörjningsstöd.

För Samhället:

Öka individers möjligheter att 
bidra till samhällets välfärd.

För deltagarna:

Stärka deltagarens ställning på 
arbetsmarknaden.

Säkrare underlag för fortsatt 
planering mot ett 
arbete/försörjning.



Vad ingår i rapporten?
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• Förstärkt arbetsträning = 
beskrivning av aktivitetsnivå i ett 
specifikt arbete

• Fördjupad bedömning = 
bedömning av arbetsförmåga 
generellt (prövar fler olika uppgifter)



Vart tar deltagarna vägen efter 
arbetsträningen?

Det gick inte att hitta bilddelen med 
relations-ID rId3 i filen.

Det gick inte att hitta bilddelen med 
relations-ID rId3 i filen.

Det gick inte att hitta bilddelen med 
relations-ID rId3 i filen.

1268 deltagare

59%, 742 st Tillbaka till AF
(Helår 2017: 79%, 2974 st)

35%, 448 st till Samhall (LFU + KU)
(Helår 2017: 18%, 631 st)

6%,78 st till annan arbetsgivare
(Helår 2017: 3%, 122 st)

Första halvåret 
2018

Utfall jan-jun 2018:
41% av de som varit i arbetsträning hos Samhall AMT kommer i jobb direkt efter avslutad aktivitet.

AMT



Arbetsträningsplatser i Borlänge i dag

• Bemannade lösningar (IKEA), 

• Yttre fastighetsskötsel, 

• Lokalvård

• Förlagssystem – inplastning av böcker

• Borlänge kommun (hemstäd, tvätt)
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