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Samverkans 
fördelar

Genom samverkan med oss i Stegen 
är du som arbetsgivare inte bara 
med och hjälper människor in i 
arbetslivet och det sociala samman-
hanget, det ger även en mängd 
 positiva effekter som kan får ditt före-
tag eller din organisation att växa.

Det skapas utvecklings- och tillväxt-
möjligheter genom:

• Socialt engagemang som med 
små insatser stärker företagets/
organisationens varumärke

• Möjligheten att se och pröva 
kompetensen hos den du erbjuder 
arbetsprövning/praktik eller arbete

• Möjligheten att anställa med an-
ställningsstöd via Arbetsförmedlingen

• Tillgång till kompetent personal 
från oss i Stegen under samarbetet

• Handledning och kontinuerlig 
uppföljning under tiden

• Information/utbildning inom bl.a. 
funktionsvariation och handledning

• Integrerad mångfald i arbetslivet 
och på arbetsplatsen.

• En organisation som stärker sam-
hällsinvånarna.

• Ökad kunskap och förståelse för 
en grupp kunder/konsumenter

Vad är Stegen?
Stegen är en insats inom Samspelet som finansieras av Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Region Värmland och Karlstads, Grums, Hammarö och 
 Kristinehamns kommuner. 

Stegen syftar till att vara ett fördjupat stöd för arbetsgivare som är villiga att 
ta emot personer med någon form av funktionsvariation för arbetsprövning 
och praktik. 

Genom ett ökat samarbete med arbetsgivare vill vi bidra till kompetensförsörj-
ning samt möjliggöra för män och kvinnor med olika behov att på sikt få en 
socialt hållbar framtid med egen försörjning. 

Målet är att genom rätt matchning skapa en win-win för både  arbets -
givare, person och samhälle.

Vi tror att vägen till lönsamhet och tillväxt nås  genom 
kompetens, att låta människor göra det de är bäst på 
helt enkelt. Vi har kunskap om hur man tar tillvara på 
förmågor och resurser så att allas kompetens kommer 
till nytta och kan vägleda dig som arbets givare genom 
hela processen. Du får förstärkning i din  verksamhet 
och hjälper samtidigt en person att komma in på 
 arbetsmarknaden – en win-win! 

Ny kompetens
Behöver du förstärkning för att hinna med arbetsuppgifter som det i dags-
läget saknas resurser för? Är du villig att låta personer med behov av lite extra 
stöd visa vad de kan bidra med? Då kan vi hjälpa dig! Vi har kontakt med 
män och kvinnor som vill arbeta men som av olika orsaker står utanför arbets-
marknaden. Flera har behov av extra stöd men kanske ändå besitter kom-
petenser som kan förstärka din verksamhet eller frigöra värdefull tid för andra 
medarbetare. Vid en eventuell rekrytering finns möjlighet till anställningsstöd.

Socialt ansvar stärker varumärket
Du tar ett socialt ansvar när du tar emot personer via oss. Aktivt samhälls-
ansvar och ökad mångfald på arbetsplatsen stärker företagets varumärke 
och uppfattas positivt i relationer med kunder och medarbetare, vilket kan 
bidra till ökad lönsamhet. 

Vi förbereder och stöttar
Vi förbereder personerna inför arbetsträning/praktik och matchar dem mot 
passande arbetsuppgifter och miljö. Med kontinuerligt stöd från Stegen hopp-
as vi att de deltagande männen och kvinnorna utvecklas på ett positivt sätt. 
Och vem vet – kanske hittar du en arbetskraft du inte kan vara utan? 

Intresserad? 
Vill du veta mer om de fördelar ditt företag kan erbjudas genom samverkan 
med oss, kontakta Samspelets arbetsgivarkoordinator:

ULRICA MATTHED tel 054-540 54 42, e-post ulrica.matthed@karlstad.se


