
Samhall

Susanna Forsell
Arbetsförmedlare 

Kontaktperson Samhall  Uppsala län



 Statligt företag med uppdrag om att erbjuda 
anställningstillfällen för arbetssökande som har en eller 
flera funktionsnedsättningar eller ohälsa

 Arbetsförmedlingen anvisar till anställning

 Uppdrag ute hos kund, inga egna arbetsplatser



MÅLGRUPP, 
VILLKOR
OCH 
ANSTÄLLNINGS
FORM

 Sökande som har utredd arbetsförmåga och som har stadigvarande 
nedsatt arbetsförmåga pga. funktionsnedsättning eller ohälsa

 Och som har behov av anpassningar, stöd och utvecklande insatser 
hos Samhall

 Aktuella medicinska underlag /utredning

 Goda kunskaper i svenska, job ready, klarar arbetstider (och att jobba i 
sitt arbetsutbud). Lägsta omfattning 50%

 Särskild regel vid beviljad 75% sjukersättning



Arbetsförmedlingen utreder

Arbetsförmedlingen anvisar 

Kärnuppdraget

 Grunduppdraget, trygg anställning (fast anställning från första 
dagen) 

 Sökande som har omfattande funktionsnedsättning och som med 
anledning av funktionsnedsättningen har mycket svårt eller inte 
kan få arbete på öppna arbetsmarknaden

 Arbetsförmedlingen gör bedömning

Utvecklingsanställning

 Sökande upp till 35 år

 Har behov av utveckling i arbete

 Oklart gällande arbetsutbudet, behov av att arbeta deltid men ej 
beslutad sjukersättning/aktivitetsersättning

Tidsbegränsade anställningar (sommarvikariat)



GEOGRAFISK 
SPRIDNING 
SAMHALLS 
DISTRIKT 
UPPSALA

Arlanda Uppsala Tierp

Östhammar Morgongåva Heby/Sala

Enköping



ARBETSUPP
GIFTER 
HOS 
SAMHALL
DISTRIKT
UPPSALA

Lokalvård Yttre 
fastighetsskötsel

Lagerarbete 
(InkClub och 

Apotea)

Bokinplastning 
(Adlibris 

Morgongåva)
Hemstäd Tvätteri (Tierp 

och Östhammar)

Tillverkning 
(Tierp och 

Östhammar)



NÄR KAN DET 
VARA 
AKTUELLT?

 Indikatorer på att behov av anpassad anställning hos Samhall finns

 Dialog med sökande gällande Samhall? Är inskriven på Arbetsförmedlingen? 
Aktuellt medicinskt underlag/utredning? Goda kunskaper i svenska?

 Job ready? Klarar att komma iväg till jobbet, komma i tid och visat på 
kontinuitet i planering? Eventuellt behov av arbetsträning/praktik ska vara 
genomfört

 Arbetsförmedlingen bedömer om anvisning är aktuellt. Om Samhall har 
anställningsbehov så bokas tid för ett första informationsmöte med 
kontaktperson Samhall och sedan ett anvisningsmöte hos Samhall

 Aktualisera för kontakt inför bedömning till; 

samhall-uppsala@arbetsformedlingen.se

Vi kommer att behöva fullständigt personnummer-telefonkontakt

mailto:samhall-uppsala@arbetsformedlingen.se
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