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De sociala företag och sociala organisationer 
som presenteras i den här broschyren får alla 
verksamhetsstöd från Uppsala kommun.

3

”Vi blommar när våra arbetstränare blommar.”
Osama Ghawanma, Uppsalas Rödakorskrets

Att arbetsträna hos sociala företag och 
sociala organisationer i Uppsala
Målet är att komma närmare arbetsmarknaden. Det viktigaste är att 
arbetsträningen leder till en positiv personlig utveckling, som tar arbets-
tränaren närmare ett lönearbete eller vidare till studier. 

Varje arbetstränare har en handledare. Arbetsmarknadssekreterare/
handläggare, handledare och arbetstränare kommer gemensamt överens 
om en plan för arbetsträningen. Tydlig planering, tydliga mål och tydliga 
förväntningar från start är viktigt för en givande arbetsträning.

Den som arbetstränar får anpassade arbetstider, anpassade arbets-
uppgifter och erfarenheten av att vara på en arbetsplats med allt vad det 
innebär av socialt samspel med andra människor.

Arbetsmiljön är tillåtande och stödjande. Saker och ting får ta den tid 
de tar och det finns inga misslyckanden utan bara lärdomar. Alla är med 
i arbetsgemenskapen och stöttar varandra. Vi betonar och uppmuntrar 
delaktighet.
 
Vi är en plattform att verka ifrån som ger förutsättningar och möjligheter 
till en nystart i arbetslivet. Utöver arbetslivserfarenhet och social gemenskap 
ger vi rutiner i vardagen, ett utökat nätverk och nya jobbreferenser.

Arbetsträna
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Jag vill arbetsträna! Hur får jag en plats?
1. Kontakta din arbetsmarknadssekreterare vid kommunen eller hand-

läggare vid Arbetsförmedlingen om du är intresserad av att arbetsträna. 

2. Din arbetsmarknadssekreterare/handläggare kontaktar det företag 
eller organisation som du är intresserad av att arbetsträna på. Finns 
det  lediga platser så bokar vi in ett studiebesök. 

3. Vid studiebesöket träffar du vår handledare tillsammans med din arbets- 
marknadssekreterare/handläggare. Du får se verksamheten och 
lokalerna. Om platsen passar dig så kommer vi gemensamt överens 
om arbetsträningens längd och innehåll. Det är alltid arbetsmarknads-
sekreteraren/handläggaren som tar det slutgiltiga beslutet.

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?
Precis som andra företag driver arbetsintegrerande sociala företag 
(ASF) en näringsverksamhet. De producerar och säljer varor och/
eller tjänster. Samtidigt är målet att hjälpa människor som har svårt 
att få ett arbete tillbaka till arbetslivet. Företagen anställer själva 
men erbjuder också arbetsträning, rehabilitering med mera.

Delaktighet är ett nyckelord. Alla får t ex vara med och bestämma 
om det man arbetar med. Vinsten går huvudsakligen till att anställa 
fler, till kompetensutveckling och till att utveckla verksamheten. 
Kommuner eller andra offentligt ägda organisationer kan inte äga 
ett ASF.

Läs mer på sofisam.se

Arbetsträna

5

Emma har smärtproblematik och blev till 
slut helt sjukskriven. Försäkringskassan 
föreslog ”sjukpensionär”, något som hon 
vägrade att acceptera. Via Arbetsfömed-
lingen fick hon så småningom kontakt 
med Initcia.
 
– På Initcia fick jag verkligen testa att 
arbeta på min egen nivå utan någon 
stress med arbetsuppgifterna. Det var 
väldigt tufft, men jag trivdes så bra och 
jag ville så gärna tillbaka till arbetslivet.
 
Sakta, sakta ökades arbetstiden på 
tills kroppen sa stopp och Emma visste 
sina gränser. Samtidigt lärde hon sig 
redaktionens arbete och började ta flera 
initiativ till att organisera och strukturera 
upp det bättre.

– Mitt tillplattade självförtroende steg 

med ökat ansvar och med människor 
som lyssnade och trodde på mig. Till 
slut blev jag chefredaktör för redak-
tionen. Jag var mycket stolt över att 
jag hade tagit mig ända dit.
 
Idag arbetar hon på 4H:s länskontor 
med administration. Även om det inte 
har varit oproblematiskt att göra om 
heltidsvikariatet till en deltidstjänst så 
har det varit en bra lärdom för henne 
att säga nej och hitta balans mellan 
aktivitet och vila. Något som fort-
farande är svårt då hon vill mer än 
vad kroppen orkar.

– Förhoppningen är att få jobba kvar 
som ”allt-i-allo” på kontoret. Jag älskar 
att ge service och att organisera och 
strukturera upp saker!

På Initcia fick jag testa mina gränser

Initcia
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Om Initcia
Initcia startades år 2013 och har erbjudit arbetsträning sedan starten. 
Målet är att hjälpa människor som har svårt att få ett arbete tillbaka 
till arbetslivet. Företaget driver samhällsnyttiga projekt, utvecklar 
affärsidéer och säljer tjänster till företag. Initcia erbjuder bland annat 
hjälp till föreningar, driver webbplatser med evenemangstips och har 
en egen webb- och kommunikationsbyrå. På Initcia tror vi att alla 
människor kan bidra och växa med rätt stöd.

Läs mer på initcia.se, hub18.se och facebook.com/Initcia

”Sociala företag bidrar till att bredda arbetsmarknaden så att 
fler får delta i arbetslivet. Hos oss arbetar du i en tillåtande 
miljö, och får både utveckla dina kunskaper och lära nytt. 
Med Initcias fokus på samhällsnyttiga projekt blir dessutom 
samhällsnyttan dubbel.”

Hanna Rådberg, verksamhetschef och handledare  

Initcia
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Så här går det till att arbetsträna hos oss
• Individuellt anpassade arbetstider att hålla och individuellt anpassade 

arbetsuppgifter att sköta. Du blir en i arbetslaget inom Initcias projekt.

• De första veckorna har du en fadder som hjälper dig in i gemenskapen och 
du får prova på olika arbetsuppgifter.

• Du ingår i en eller flera projektgrupper och arbetar vid din dator i kontors-
landskapet eller i ”tysta” rummet. Därutöver deltar du i projektmöten och i 
gemensamt veckomöte. 

• Kompetensutveckling genom föreläsningar och eget lärande via webbkurser. 
Vi uppmuntrar eget initiativ till friskvård. Alla kvinnor är också välkomna till 
yogan inom integrationsprojektet för nyanlända. Gemensam fika och andra 
sociala aktiviteter för dig som vill.

• På kontoret finns förutom arbetstränare, handledare och anställda.

• Arbetsmarknadssekreterare/handläggare, arbetstränare och handledare, 
kommer gemensamt överens om en plan för arbetsträningen som regelbundet 
följs upp. Du har dessutom kontinuerlig avstämning med din handledare.

• Arbetsmarknadssekreteraren/handläggaren bestämmer hur länge du maxi-
malt får arbetsträna. Om ekonomin tillåter och det passar in i verksamheten 
kan arbetsträningen övergå till en anställning hos Initcia.

Arbetsträningsplatser
Initcias kontor (totalt ca 30 platser). Arbete inom kommunikation, media och IT 
eller administration och ekonomi: Skriva, fotografera, formge trycksaker, webb-
publicering, webbdesign, IT-support, bokföring och ekonomihantering med mera. 
Även assistera vid språkträning, datorkurs och studiebesök inom verksamheter för 
nyanlända. Du kan också under handledning utveckla egna idéer till ett samhälls-
nyttigt projekt, en förening eller ett företag.

Föreningshuset HUB18. Arbetsuppgifter för dig som vill vara med och utveckla 
Föreningshuset HUB18: Organisera olika aktiviteter och evenemang tillsammans 
med Uppsalas föreningsliv. Både administration och praktiskt arbete. 

Inga tidigare kunskaper eller erfarenheter krävs. Det viktiga är din egen vilja och 
intresse för att arbetsträna hos Initcia.

Initcia
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Om Café REKOmmenderas – Teaterkaféet
Vi står för solidaritet och hållbarhet. Vår profil med Fairtrade-, 
ekologiska och närproducerade varor är unik. Vi vill vara solidariska 
med fattiga människor i andra länder och med vår miljö – samtidigt 
som vi försöker skapa arbete för människor här i Sverige. Det finns 
Café REKOmmenderas-företag i hela landet. Tillsammans äger 
vi konceptet i ett gemensamt kooperativ och hjälper varandra att 
utveckla verksamheten. Vi kallar det social franchising. I Uppsala 
har vi funnits sedan år 2015 och har haft arbetstränare hela tiden.

Läs mer på rekommenderas.coop 

Café REKOmmenderas

”Arbetsträningen bryter social isolering och stärker själv-
förtroendet att umgås med främmande människor. Du 
känner att du fyller en funktion på en riktig arbetsplats 
– här finns inga skapade arbetsuppgifter.”

Ewa B Andersson, verksamhetsansvarig och handledare
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Så här går det till att arbetsträna hos oss
• Individuellt anpassad arbetstid att hålla och individuellt anpassade arbets-

uppgifter att sköta. Du blir en i arbetslaget och delaktig i att tillsammans 
driva kaféet.

• Du börjar ”bakom kulisserna” med matlagning och bak efter förmåga t ex 
       att förbereda sallader. Med tiden lär du dig laga mat/baka av kunniga
       anställda och får på egen hand testa ut nya rätter/bakverk till försäljning. 
       Du blir också tillfrågad om du vill göra andra arbetsuppgifter som att diska,
       städa och servera.

• Alla får bestämma menyn en dag i veckan. Menyn tas fram på personal-
       mötet varje vecka.

• Förutom arbetstränare, har kaféet sex anställda, en handledare/verksamhets- 
ansvarig samt kunder.

• Arbetsmarknadssekreterare/handläggare, arbetstränare och handledare, 
kommer överens om en plan för arbetsträningen som sedan följs upp 
regelbundet. Däremellan har du möten med handledaren. 

• Arbetsmarknadssekreteraren/handläggaren bestämmer hur länge du maxi-
malt får arbetsträna. Om ekonomin tillåter och det passar in i verksamheten 
kan arbetsträningen övergå till en anställning på kaféet.

Café REKOmmenderas

Arbetsträningslatser
 

Café REKOmmenderas (2 – 4 platser). Arbete i kafé och mindre restaurang- 
kök: matlagning och bakning (säker hantering av livsmedel och hygien ingår), 
servera, stå i kassan, diska och städa med mera.

Inga tidigare kunskaper eller erfarenheter krävs. Däremot bör du ha ett 
intresse av att lära dig baka och/eller laga mat. Det är mycket stående, men 
samtidigt är tempot lägre och du får sätta dig och vila om du behöver. Tunga 
lyft av livsmedelsleveranser finns det anställda som kan sköta.



Café REKOmmenderas

– Kaféet drivs som vilket företag som 
helst. Här ställs nästan samma krav 
som för ett ”vanligt” restaurangjobb. 
Du måste sköta dina sysslor och över 
tid kunna lära dig flera olika arbets-
uppgifter.

”Perwana” kom från Nyby Visions 
verksamhet för nyanlända via 
Arbetsmarknadsavdelningen till Café 
REKOmmenderas efter att ha bett 
om att få arbeta istället. Efter att ha 
arbetstränat ett år är hon nu anställd 
på kaféet.

– Jag tycker om att laga mat och baka, 
och trivdes från första början. Mat-
lagningskunskaperna hade jag med 
mig. Här har jag lärt mig om hygien 
och om korrekt varmhållning av mat. 
Dessutom har jag blivit van vid att vara 
ute bland människor och vara social.

”Remziye” kom till Sverige år 1979 
och jobbade i många år. Efter sju års 
sjukskrivning p g a depression, fick 
hon möjligheten att prova på att arbeta 
på Ting & Kaka och sedan på Café 
REKOmmenderas.

– Under min långa sjukskrivning hade 
jag tappat svenskan och var ovan 
att vara ute bland folk. Arbete ger 
ett socialt liv.  Jag trivs jättebra här. 
Arbetskamraterna är jättetrevliga.  Här 
känner alla till mina ”krämpor”. Nu vill 
jag gå till jobbet. Förut vågade jag inte.

”Tobbe” var först lite skeptisk till att 
arbetsträna på kaféet och tänkte att 
det kanske inte riktigt var hans grej. 
Nu har han varit där i fyra år och har 
utvecklats. Numera är han säker i sin 
arbetsroll och kan arbeta inom kaféets 
alla delar.

Röster från Café REKOmmenderas

10

Mitt namn är Nikolai Schnackenburg. 
Jag har under en flerårig period efter 
att ha avbrutit mina högskolestudier i 
förtid varit sjukskriven eller på ett annat 
sätt tagit del av olika insatser med mål 
att komma på fötter igen. Resultatet 
av dessa insatser kan man kortfattat 
beskriva som nedslående. För lite 
mindre än ett halvår sedan inledde jag 
den senaste av ovan nämnda insatser, 
arbetsträning på gåvomottagningen 
på Röda Korset Kupan Second Hand i 
Uppsala [...]
 
Tolv timmar i veckan uppdelat på tre 
dagar var vad vi kom överens om. 
Första tre dagarna var ett bombarde-
mang av intryck. [...] Med tanke på 
mängden vila som krävdes för att 
återhämta sig förstår jag nu i efterhand 
värdet av en mjukstart. 

Dagarna gick och plötsligt hade det 
gått en månad. Då blev det tjugo 
timmar i veckan istället. [...] Rutinerna 
i vardagslivet som jag kämpat länge 
med att få på plats blev en naturlig del 
av vardagen som följd av att jag hade 

en plats jag förväntades vara på varje 
dag och ett ansvar att fullfölja mina 
arbetsuppgifter. [...]

Slutligen fyrtio timmar. Heltidsarbete. 
En uppgift som bara några månader 
tidigare hade framstått som fullständigt 
orimlig. Det fungerade ändå. Mat, 
sömn, motion, självkänsla, en känsla 
av sammanhang och en utmanande 
men huvudsakligen hälsosam arbets-
miljö hjälpte mig att få allt det där på 
plats som jag inte tidigare kunnat. 

Fem månader arbetstränade jag på 
Röda Korset. Allt har inte varit bra. 
Det har varit krävande, både fysiskt 
och mentalt. Likväl är det en tid i mitt 
liv som jag kommer minnas en lång 
tid framöver. Även om det är en resa 
jag själv har kämpat mig igenom har 
jag mycket att tacka Röda Korset 
för. I eftermiddag ska jag gå på en 
föreläsning inom ramen för mina 
återupptagna studier. Jag hade med 
största sannolikhet inte suttit i den 
föreläsningssalen om det inte var för 
den här möjligheten. Tack.

/Nikolai Schnackenburg 2017-08-30, 
Uppsala.

Det kom ett brev...
Röda Korset

TACK FÖR DIN GÅVA
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Röda Korset

”Arbetsträning gör samhället mer inkluderande, stärker
Röda Korsets mångfald och resurser, och hjälper 
människor närmare ett arbete för att kunna ta makten över 
sitt eget liv.”

Osama Ghawanma, handledare och praktikantansvarig

Om Röda Korset
Röda Korset arbetar världsomspännande med humanitärt hjälparbete. 
Visionen är att ingen ska lämnas ensam i en kris eller katastrof. Upp-
draget är att ge hopp och att rädda liv i Uppsala och i världen. Att ge 
medmänskligt stöd är grunden i verksamheten. I Uppsala ligger fokus 
på migration och integration, äldre och barn. Uppsalas Rödakorskrets 
startades år 1911 och har erbjudit arbetsträning sedan år 1994.

Läs mer på kommun.redcross.se/uppsala/, redcross.se
 och facebook.com/uppsalakretsen
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Röda Korset

Så här går det till att arbetsträna hos oss
• Individuellt anpassade arbetstider att hålla. Röda Korsets handledare för-
       söker alltid pussla ihop tiderna så att minst två alltid arbetar tillsammans. 

• Individuellt anpassade arbetsuppgifter att sköta. Du blir en i arbetslaget och 
bidrar till Röda Korsets verksamhet.

• Handledaren introducerar varje arbetstränare först och finns tillgänglig för 
samtal vid behov. Varje avdelning i butiken har en ansvarig volontär som 
hjälper arbetstränaren vid frågor i vardagen.

• En gång i månaden är det gemensamt möte för alla då verksamheten 
diskuteras. Röda Korset bjuder på frukost varje morgon för den som vill ha. 
Dessutom får du gå utbildningar som Röda Korset ger t ex lära dig första 
hjälpen.

• På plats i butiken finns ca 30 personer, anställda, volontärer och arbets-
       tränare samt omkring 800 kunder varje dag.

• Arbetsmarknadssekreterare/handläggare, arbetstränare och handledare 
kommer gemensamt överens om en plan för arbetsträningen som följs upp 
varje månad.

• Du kan arbetsträna maximalt tolv månader hos Röda Korset.

Arbetsträningsplatser
 

Röda Korsets Second Hand i Uppsala (12 platser för Arbetsmarknads-
avdelningen). Arbete i butik som butiksvärd, med gåvomottagning och 
transporter eller i butikens kafé Henry: möta kunder och ta emot kafégäster, 
hålla ordning i butiken och städa, stå i kassan, hämta skänkta gåvor och 
sortera gåvor med mera.

Inga tidigare kunskaper eller erfarenheter krävs. För att arbetsträna hos 
Röda Korset vill vi att du respekterar och följer våra sju grundprinciper om
bl a alla människors lika värde (humanitet, opartiskhet, neutralitet, själv-
ständighet, frivillighet, enhet, universalitet). Läs mer på redcross.se/om-oss/
vara-varderingar
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”Det behövs en plats där människor får misslyckas, men 
får komma igen och igen och igen.” 

Margaretha S. Paras, direktor

Om Uppsala Stadsmission
Uppsala Stadsmission är en ideell förening. Verksamheten har två 
huvudområden: sociala verksamheter (inkluderar öppna sociala 
verksamheter, arbete bland våldsutsatta kvinnor och deras barn 
samt arbete bland asylsökande) samt arbetsträning och socialt 
företagande. Visionen är ett mänskligare Uppsala och målet är att 
stärka den enskilda människans förmåga att ta makten i sitt eget liv 
– empowerment. 

Läs mer på uppsalastadsmission.se

Uppsala Stadsmission
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Arbetsträningsplatser
 

Hantverksslussen (ca 25 platser). Du börjar i bänkverkstan med att lära dig
grunderna i snickeri; hur man använder verktyg på ett säkert sätt och olika tekniker 
inom finsnickeri. Vi tillverkar nytt, och i viss mån renoverar möbler och gör inredning till 
leksaker. När du är redo får du delta i produktionen efter förmåga.

Second Hand (två butiker) och gåvomottagning (totalt ca 25 platser). Arbete i 
butik eller med gåvomottagning och transporter: möta kunder, stå i kassan, presentera 
varor enligt Stadsmissions butikskoncept (färg, form, exponering), städa, sortera och 
rengöra gåvor, prissätta, hämta och lämna gåvor med lastbil med mera.

Matcentralen (3 – 4 platser). Hämta och sortera mat, packa och dela ut matkassar. 
Maten hanteras enligt gällande livsmedelsregler.

Öppna sociala verksamheter som Mikaelsgården (1 – 3 platser). Praktiska arbets-
uppgifter t ex laga mat, diska, städa och ta emot gäster.

Administration och insamling (1 – 2 platser). Registrera gåvor och andra arbets-
uppgifter kring insamling, arbete i reception, pappersadministration med mera.

Inga tidigare kunskaper eller erfarenheter krävs. För plats hos den öppna sociala
verksamheten vill vi att du är orädd och känner dig bekväm i miljön med utsatta 
människor, och att du själv inte har eller nyss har tagit dig ur ett missbruk. Vissa 
arbetsuppgifter är också mindre lämpade för dig med fysiska begränsningar.

Så här går det till att arbetsträna hos oss
• Individuellt anpassade arbetsuppgifter att sköta och individuellt anpassade arbets-
        tider att hålla.

• Varje arbetstränare får en utbildad och kunnig handledare som ger stöd och hjälp 
dagligen. 

• På plats finns handledare, anställda, arbetstränare, volontärer och kunder/gäster.

• Handledare och arbetstränare kommer gemensamt överens om en plan för 
arbetsträningen. Planen följs upp vid möten mellan handledare, arbetstränare och 
arbetsmarknadssekreterare/handläggare.

• Det viktigaste för Uppsala Stadsmission är att arbetsträningen leder till en positiv 
personlig utveckling. På Hantverksslussen får arbetstränaren själv uppskatta sin 
utveckling med verktyget FIT, som kommer att införas även i övriga verksamheter.

• För omkring sju personer per år kan arbetsträningen övergå till en utvecklings-
        anställning hos Uppsala Stadsmission.

Uppsala Stadsmission



16

Uppsala Stadsmission

Hjärtat finns med i det vi gör
Prince arbetstränar på Uppsala Stads-
missions gåvomottagning. Hit kommer
ca 2.5 ton textilier varje vecka. 
Förutom kläder som lämnas direkt 
till gåvomottagningen, hämtas också 
skänkta kläder från Stadsmissionens 
Second Hand butiker i Uppsala.
 
På gåvomottagningen sorterar Prince 
och hans arbetskamrater kläderna, 
märker dem med en vit lapp (men 
butikerna prissätter) samt viker och 
paketerar dem innan de transporteras 
tillbaka till butikerna för försäljning. 
Slitna, fläckiga eller trasiga kläder 
sorteras för återvinning.

– Hjärtat finns med i det vi gör. Vi vill 

göra ett bra jobb. Det vinner både 
människor med liten plånbok och 
miljön på.

Prince trivs på Stadsmissionens gåvo-
mottagning men kämpar med psykisk 
ohälsa som gör att han vissa dagar 
inte klarar av att ta sig till arbets-
träningen. Då är det ”för mycket tankar 
som gör att jag inte kan koncentrera 
mig” säger han.

– Men min handledare Anki lyssnar 
verkligen på mig, nästan som en 
terapeut. Hon är också duktig på att 
uppmuntra och att hålla ihop oss som 
ett arbetslag. Det är bra relationer 
mellan alla som arbetar här.

Social Ekonomi Uppsala

Anna har förstärkt arbetsträning, fem 
dagar i veckan på heltid. Hon arbetar 
lite överallt i second handbutiken 
Circulera, står i kassan, håller ordning 
och städar upp, prismärker med mera. 
”Jag är bra på att själv se vad som be-
höver göras” som Anna uttrycker det. 
Dessutom sköter hon Circuleramera 
på Instagram som har fått mycket mer 
uppmärksamhet sedan Anna tog över.

– För första gången har jag mått bra 
under en längre sammanhängande 
period. Jag har blivit lugnare och 
tryggare. Här är alla välkomna.  Fokus 
ligger på vad du kan bidra med och 

det som är bra istället för att grotta i 
det dåliga. Vi är som en stor familj. Det 
finns alltid någon att prata med och 
något att göra. 

Att det är verkliga arbetsuppgifter är 
viktigt. Anna känner att hon bidrar 
på riktigt och att hon är en del av ett 
arbetsgäng, inte att hon arbetstränar.
 
– Anledningen till att det fungerar så 
bra för mig här är att arbetsupp-
gifterna är flexibla. Har jag en dålig 
dag står jag och prismärker varor, 
medan en bra dag är jag ute i butiken 
och träffar kunder.

Här känns det som jag bidrar på riktigt

17
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Social Ekonomi Uppsala

Om Social Ekonomi Uppsala
Social Ekonomi Uppsala startades år 2012, och har drivit second 
handbutiken Circulera sedan år 2013. Syftet med verksamheten är 
att hjälpa människor som står långt från arbetsmarknaden närmare 
ett lönearbete, från utanförskap till integration i samhället. Honnörs-
ord är delaktighet och demokrati. Verksamhetschef Bengt Andersson 
har 20 års erfarenhet av socialt företagande och av arbetstränare. Ett 
långsiktigt mål är att tillsammans med medarbetare och andra
intressenter planera, starta och driva nya sociala företag i Uppsala.

Läs mer på circulera.se och socialekonomiuppsala.se,
facebook.com/circulera och instagram.com/circuleramera

”Alla människor – utan undantag – har en plats i och kan 
bidra till vårt gemensamma samhälle.”

Bengt Andersson, verksamhetschef
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Social Ekonomi Uppsala

Så här går det till att arbetsträna hos oss
• Individuellt anpassade arbetstider att hålla och individuellt anpassade 

arbetsuppgifter att sköta. Du blir en i arbetslaget och delaktig i att driva 
Circulera Second Hand. 

• Första tiden handlar om att i lugn och ro lära känna övriga medarbetare och 
komma in i den sociala gemenskapen. Efterhand som tryggheten i varandra 
infinner sig kommer även känslan av sammanhang att växa. Med tiden 
kommer du in i arbetet samtidigt som det egna ansvaret ökar.

• Social Ekonomi Uppsala fokuserar på varje persons tillgångar och på det 
friska, d v s influenser av det salutogena synsättet. Arbetstränaren ska tycka 
att arbetsträningen är meningsfull, att all information är begriplig och vara 
trygg i att veta hur varje situation ska hanteras.

• Förutom arbetstränare är vi sex anställda inklusive en ansvarig för butik och 
handledning samt verksamhetschef, volontärer och kunder. 

• Arbetsmarknadssekreterare/handläggare, arbetstränare och handledare 
kommer gemensamt överens om en plan för arbetsträningen som regel-

       bundet följs upp.

• Arbetsmarknadssekretaren/handläggaren bestämmer hur länge du maximalt 
får arbetsträna. Om ekonomin tillåter kan arbetsträningen övergå till en 
anställning hos Social Ekonomi Uppsala.

Arbetsträningsplatser
Circulera Second Hand (20 platser totalt, 10 platser för Arbetsmarknads-
avdelningen). Arbete i butik med gåvomottagning och transporter: Stå i 
kassan, möta kunder, prismärka varor, plocka iordning i butik och hämta, 
sortera och göra i ordning gåvor. Även syavdelning (syr nytt och syr om), 
kreativ avdelning (en mer avskild arbetsplats med reparering och skapande 
t ex smycken), och cykelmontering (vår och sommar). Även arbete med
sociala medier (Facebook och Instagram) och webbplats.
 

Inga tidigare kunskaper eller erfarenheter krävs. Det viktiga är din egen 
vilja och intresse för att arbetsträna hos Social Ekonomi Uppsala. För arbete 
inom transportavdelningen behöver du vara fysiskt frisk och inte ha rygg-
problem samt gärna ha B-körkort, men det är inget krav.
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Ting & Kaka

”För att skapa ett samhälle där så många som möjligt är del-
aktiga och tar ansvar, måste vi hitta nya sätt att arbeta på.”

Turid Apelgårdh, ordförande och verksamhetsutvecklare

Om Ting & Kaka
Ting & Kakas vision är ett samhälle där alla får uppleva sig som 
ansvarstagande världsmedborgare. Verksamheten utvecklas och 
formas av enskilda människors kreativitet och samhällets behov. Vi 
strävar alltid efter att hålla hög kvalité på våra produkter och tjänster, 
och en hög egen livskvalité. Samtidigt värnar vi om miljön och om 
rättvisa i världen. Drygt 15 olika nationaliteter finns representerade 
hos våra omkring 25 anställda. Ting & Kaka startades år 2001 och 
har haft personer i arbetsträning och rehablitering från starten.

Läs mer på tingochkaka.se och facebook.com/tingochkaka
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Ting & Kaka

Arbetsträningsplatser
Sedan start har Ting & Kaka vuxit organiskt utifrån de människor som har 
kommit till oss. Du är välkommen till Ting & Kaka om du behöver tid för 
återhämtning och nyorientering samt arbetsträning. 

Vi tror att du bäst passar hos oss om du har intresse inom ord, bild och 
form. Vi vet att skapande i vackra tyger och andra material med hög kvalité 
kan ge lust och hopp. Vi har verksamheter på flera platser i Uppsala sam-
tidigt som vi ser oss som en arbetsgrupp. Vi samverkar med många goda 
krafter och arbetar nära SeSam och Hjärnkoll. 

Just nu har vi startat en ny verksamhet på Bäverns gränd 15 som vi kallar 
&. I &, som ligger mycket strategiskt i Uppsala, tror vi att vi kommer att 
utveckla både destinationsutveckling, servicecenter för boende i närmiljön 
& mycket mycket mer…

Så här går det till att arbetsträna hos oss
• Vi börjar med ett samtal tillsammans med din arbetsmarknadssekreterare/

handläggare.

• Du berättar vem du är och vi berättar vad Ting & Kaka är.

• Om vi alla tre – du, vi och din arbetsmarknadssekreterare/handläggare 
tycker att Ting & Kaka skulle kunna vara något för dig så börjar vi med att 
göra en planering.

• All dokumentation gör du och din arbetsmarknadssekreterare/handläggare 
och vi ser gärna att din arbetsmarknadssekreterare/handläggare regel-

       bundet följer upp genom att besöka oss.



Ting & Kaka

Röst från Ting & Kaka
”Jag blev tipsad om Ting och Kaka 
genom en vän hösten 2012, och fick 
veta att man jobbade på ett helt annat 
sätt än den arbetsträningsplats jag då 
var på. Att det fanns stor chans att bli 
anställd och dessutom på sin egen 
heltid. Jag såg min chans till en annan, 
mer värdig tillvaro, att slippa kämpa 
med myndigheter och istället få ett 
riktigt jobb och en stabil försörjning.
 
Jag kom i kontakt med Turid genom ett 
seminarium om socialt företagande och 
tänkte att hon var en person jag gärna 
skulle jobba med. Jag fick bilden av att 
på Ting och Kaka fanns det plats att 
växa och att ta ansvar. Jag kontaktade 
henne och fick sedan kämpa med 
arbetsförmedlingen i flera månader för 
att tillslut få tillåtelse till ett studiebesök. 

Jag arbetstränade ett år på Ting och 
Kaka innan jag blev anställd genom 
Navet ett år och sedan direkt av Ting 
och Kaka. Jag har nu jobbat i Ting 
och Kaka i 4 år. Anställningen på Ting 

och Kaka gjorde det möjligt för mig 
att komma ur bidragsberoende och 
kombinera en anställning på 25% 
med 75% sjukersättning efter många 
års sjukdom.

Det jag uppskattar mest med Ting 
och Kaka idag är den fantastiska 
flexibiliteten. Varje problem eller 
myndighetstrassel har en ”Ting och 
Kaka-lösning”. Jag vet att de alltid 
backar upp mig och vill hjälpa mig 
framåt. Turid har varit fantastisk på 
att se varje persons potential och 
verkligen utmanat mig till saker jag 
inte trodde var möjligt, som att få vara 
med och starta upp en tidning.
 
Ting och Kaka har för mig blivit en 
plattform för samhällspåverkan. Jag 
har gått igenom mycket jobbigt genom 
åren men genom Ting och Kaka kan 
jag använda mina erfarenheter framåt 
för att hjälpa andra.”                        

/SJ
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Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för dig som är handläggare/
arbetsmarknadssekretarare
Kontakta oss om du vill veta mer om våra verksamheter och vad vi har 
att erbjuda. 

Initcia
Hanna Rådberg, handledare och verksamhetschef
       hanna.radberg@initcia.se
       070 – 285 60 24

Café REKOmmenderas
Ewa B Andersson, handledare och verksamhetsansvarig
       ewa@rekommenderas.coop
       072 – 556 60 26

Röda Korset
Osama Ghawanma, handledare och praktikantansvarig
       osama.ghawanma@redcross.se
       070-580 19 04

Uppsala Stadsmission
Margaretha S Paras, direktor
       margaretha.s.paras@uppsalastadsmission.se
       018 - 56 40 15, 070 - 565 30 97

Ting & Kaka
Turid Apelgårdh, ordförande och verksamhetsutvecklare
       turid@tingochkaka.se
       073 - 386 73 60

Social Ekonomi Uppsala
Christina Dahlström, handledare och butiksansvarig 
       christina.dahlstrom@socialekonomiuppsala.se
       0761 – 339 300




