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Studiebesök
Du är först välkommen på ett 
förutsättningslöst studiebesök på 
kooperativet för att få information 
om arbetsplatsen. Om du vill komma 
till oss så tar vi tillsammans en 
kontakt med din handläggare och 
bokar in ett trepartssamtal. 

Arbetsplan
Arbetsplanen som vi formar 
tillsammans på din introduktion 
kommer vara vårt gemensamma 
dokument med en tydlig 
beskrivning av mål och syfte med 
din tid hos oss. Denna plan följs upp 
och utvecklas i samtal med din 
handledare på kooperativet samt din 
handläggare på arbetsförmedlingen.

Utvärdering/Avslut
När din tid hos oss börjar närma sitt 
slut så utvärderar vi tillsammans 
tiden som varit. Du får ett intyg och 
ett personligt omdöme från din 
handledare. Vår förhoppning är att 
du känner att din tid hos 
kooperativet har varit värdefullt  och 
att du nått dina mål i arbetsplanen. 

Introduktion
Tillsammans med din handläggare 
har vi ett trepartssamtal för att forma 
en plan för din arbetsträning/
arbetsprövning/sysselsättning hos 
oss. Därefter får du en introduktion 
där du får lära känna dina kollegor 
och blir insatt i dina arbetsuppgifter.

Kompetensutveckling
Under din arbetsträning/arbets-
prövning/sysselsättning har du 
möjlighet till kompetensutveckling. 
Vi kan erbjuda vissa utbildningar 
inom ex. trädgård, städ, café och 
butik.  Vi har också möjlighet att 
testa (validera) och skriva intyg på 
dina kompetenser utifrån våra 
verksamhetsområden. 

Anställningsbar
Om kooperativet har behov och 
möjlighet att anställa och din 
kompetens stämmer överens med 
behovet formas en plan för en 
eventuell anställning. 

Framsteg är ett projekt där 12 företag tillsammans 
utvecklar en kvalitetssäkrad modell för arbetsintegrering 
i arbetsintegrerande sociala företag i Gävleborg. 

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag? 
Ett arbetsintegrerande socialt företag även kallat ASF är ett företag som 
har som mål att skapa samhällsnytta. Företagen integrera människor 
i samhälle och arbetsliv genom arbete och delaktighet i företagen. De 
återinvesterar sin vinst och är fristående offentlig sektor. Företagen verkar 
utifrån samma förutsättningar som andra typer av företag - är registrerad 
hos Skatteverket, erbjuder olika varor och tjänster, betalar skatt osv. 
Företagen arbetar kooperativt. Det betyder att företaget bygger på 
värderingarna självhjälp, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa 
och solidaritet. Etiska värden som hederlighet, öppenhet, socialt ansvar 
och omsorg om andra är också viktigt att tro på för den som är delägare/
medlem i ett kooperativt företag. Genom att köpa varor och tjänster 
av dessa företag bidrar köparen till en social hållbarhet i samhället då 
företagen möjliggör arbetsträning, rehabilitering och sysselsättning för 
personer som står långt i från arbetsmarknaden. 

I och med projekt Framsteg - modell för arbetsintegrering i ASF tar nu 
12 företag i länet tillsammans med Coompanion fram en kvalitetssäkrad 
modell som möjliggör att personer som är på arbetsträning/
sysselsättning eller rehabilitering inom företagen får en tydlig ”resa” 
under sin tid i företag. Det innebär tydlig introduktion, arbetsplan, 
utvärdering m.m. Modellen integrerar även validering av personernas 
kompetenser. Samtliga personer som är placerade i företagen kommer 
utifrån denna modell få en möjlighet att bli validerad utifrån företagets 
olika verksamhetsområden. Exempelvis butik, café, städ, generella 
arbetslivskompetenser, m.fl. Verktyget som används inom valideringen 
heter OCN (Open College Network). Mer info om detta verktyg hittas 
på: www.ocn.se. Projektet har hittills utbildat 42 handledare i detta 
valideringsvertyg inom dessa medverkande ASF. 

I projektet samverkar företagen med både Arbetsförmedlingen och 
kommunerna i länet då deras perspektiv är oerhört viktiga utifrån deras 
roll som beställare av arbetsträning/rehabilitering/sysselsättning.  

Nedan är modellen som projektet utgår ifrån och som ska vidareutvecklas 
inom projektet. En mer ingående beskrivning av modellen på sida 2. 

Projekttiden är: 170801-180501

Medverkande 
arbetsintegrerande sociala 
företag i projektet

PDA (Patio del arte)

Kilafix

Glösbolagret

Glädjeverket

Kreativboden

Nykraft Iggesund

Hushållsfixarna

Jycklig

Arbetskooperativet Fixarna

Adventure Gavle

Stenbackens boende och 
arbetskooperativ

Unitis

Medverkande kommuner

Gävle kommun

Bollnäs kommun

Hudiksvalls kommun

Coompanion Gävleborg
Elin Bogren
Affärsutvecklare,    
arbetsintegrerande sociala företag
elin.bogren@coompanion.se
070-320 69 10

Coompanion främjar det 
entreprenörskap som innebär 
att människor förverkligar idéer 
tillsammans i gemensamt ägda och 
styrda verksamheter – kooperativ. 

Vi erbjuder kostnadsfrirådgivning 
till de som vill starta eller utveckla 
ett kooperativt företag. 
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