
Arbetsträning och arbetsintegration
Målet med att arbetsträna hos Vägen ut! kooperativen är att få alla delar i livet att 

fungera bra samtidigt. Den arbetsträning som erbjuds i våra sociala företag har visat 

sig fungera väldigt bra för människor som stått utanför både arbetsmarknad och 

samhället under lång tid. En person som kommer till oss arbetstränar 100 procent 

av sin förmåga.

Vi har lång erfarenhet av arbetsträning för människor med olika former av arbetshinder:

• Varaktiga fysiska och psykiska funktionsnedsättningar.

• Psykisk ohälsa.

• Erfarenhet av missbruk/kriminalitet.

• Stressrelaterade sjukdomstillstånd.

• Språksvårigheter.

Vi har också god erfarenhet av att ta emot unga vuxna på arbetsträning.



Vår arbetsträning erbjuder
• Företagande och verkliga arbetsuppgifter.

• Möjlighet att prova på olika yrken.

• Arbetsträning på en liten arbetsplats såväl som på en stor.

• Behovsanpassade och varierande arbetsuppgifter.

• Medarbetare med egen erfarenhet av att stå långt ifrån arbetsmarknad 

 och samhälle fungerar som förebilder och ger hopp.

• Bredare nätverk och gemenskap.

• Språkträning.

Beroende på aktuella avtal kan vi erbjuda
• Studiebesök med information om arbetsplatsen.

• Matchning utifrån deltagarens intresse och kompetens.

• Arbetsträningsplan med mål och överenskommelser.

• Motivatör handleder i arbetet.

• Kontaktperson som hjälper till med samtal, planering och nätverksmöten.

• Uppföljning genom DOK-arbetsträning.

• Karriärstöd med stöd och handledning till alternativa karriärvägar.

Det här ingår också i processen 
• Utveckla sina resurser med fokus på det friska.

• Tillhörighet i en arbetsgrupp.

• Kontinuitet i medarbetargruppen.

• Stöd i drogfrihet till personer med beroendeproblematik.

• Utveckla sitt nätverk.

FÖRETAG FÖR 
EN HÅLLBAR VÄRLD. 

Vägen ut! kooperativen har 14 sociala företag 
inom olika branscher. Alla våra företag 
har dubbla uppdrag. Vi säljer miljövänliga 
produkter och tjänster. Samtidigt skapar 
vi arbete åt människor som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 

VILL DU VETA MER ELLER KOMMA PÅ STUDIEBESÖK?

Vägen ut! kooperativen. Fiskhamnsgatan 41 D, 414 58 Göteborg
Telefon: 010-707 93 00. E-post: karriarstod@vagenut.coop
www.vagenut.coop

AVTAL OCH ÖVERENSKOM-
MELSER

Arbetsträning
Ramavtal ref.nr IK22109-11
Gäller för: 
Göteborgs Stad 
Göteborgsregionens kommunalförbund och 
ISGR AB
Kungälvs kommun
Lerums kommun 
Mölndals Stad
Partille kommun 
Tjörns kommun och de under ramavtalstiden 
vid var tid existerande kommunala bolagen. 

Förstärkt arbetsträning (FAT) 
Arbetsträning (AT)
Gäller för: Göteborg, Orust, Tjörn, 
Stenungsund, Lilla Edet, Ale, Kungälv, Lerum, 
Partille, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Mölndal, 
Härryda.

Arbetsintegrerande övningsplatser - AÖP
Le Mat B&B: Af-2021/0086 8372
Ängås Trädgård:Af-2021/0086 8385
Karins Döttrar: Af-2021/0086 9192
Kajskjul46: Af-2021/0086 9280
Lärjeåns Kök&Trädgårdar: Af-2021/0086 9332
Gäller för: Västra Götaland

Många branscher
Våra Vägen ut! kooperativ i Göteborg: Karins Döttrar, Kajskjul 46, Le Mat B&B, Lärjeåns Kök & Trädgårdar, Ängås
Trädgård, Service, Mosaikfabriken och Fyrfota Äventyr kan erbjuda placeringar inom hotell, trädgård, snickeri- och
fastighetsservice, hantverk, möbelrenovering, textiltryckeri, kafé, kök, konferens, mosaik och hunddagis. I Mölndal på Vägen 
ut! Aspektra erbjuder vi arbetsträning inom IT för unga inom autismspektrat. 

Vi erbjuder även arbetsträning enligt vår metod hos våra licenstagare Vännplatsen Second Hand i Torslanda samt
Kulturcentrum Väst i Stora Höga/Stenungsund.


