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ALE/GÖTEBORG. Vad 
tänker du när du hör 
ordet Samhall?

Maria Törnros, nö-
dingebo och jobbcoach 
på Samhall vill slå hål 
på gamla fördomar och 
få fl er företagare i Ale 
att få upp ögonen för 
att det fi nns kompetent 
personal att rekrytera 
från företaget. 

– Vi vill slå hål på fördomar 
om att Samhall skulle vara en 
skyddad verkstad för personer 
med mentala funktionsned-

sättningar. Många har fortfa-
rande kvar en bild av hur det 
var på 80-talet där alla stod och 
räknade skruvar i en fabrik. 
Det är långt ifrån verkligheten, 
säger Maria Törnros.

Det handlar i själva verket 
om att få människor med funk-
tionsnedsättningar att utveck-
las genom arbete. Främst inom 
Samhall, men i förlängningen 
även hos andra arbetsgivare. 

Samhall har personal ute 
hos kund som vilket beman-
ningsföretag som helst och 
bland de största kunderna 
hittar man Santa Maria, Lindex 
och Green Cargo. Skillnaden 
är att tempot är lägre och att 
uppgifterna bemannas av fler.

När personalledaren anser 
att en person är redo att 
lämna Samhall kommer jobb-
coacherna in och hjälper till. 
Innan en anställning påbörjas 
har man först en praktikperiod 
för att det ska kännas rätt för 
alla parter.

Många högutbildade
På Samhall i Göteborg jobbar 
omkring 60 personer som är 
bosatta i Ale. Därför är det av 
stort intresse att hitta företag i 
kommunen som är ute efter att 
rekrytera.

– Många blir förvånade när 
de träffar oss. Utgår man från 
fördomarna skulle ingen tro 
att vi jobbade här, säger Maria 
och fortsätter:

– Våga chansa och kontakta 
oss. Här finns otroligt mycket 
komptenta människor och det 
handlar sällan om grava funk-
tionshinder utan det kan vara 
så enkelt som en allergi som 

gör att det svårt att vistas på 
en vanlig arbetsplats. Många 
som jobbar på samhall är hög-
utbildade, men som av olika 
anledningar kommit bort från 
arbetslivet.

Hon poängterar också att 
till skillnad från en person 
som går direkt från en sjuk-
skrivning är de som jobbat på 
samhall redan igång i arbetet, 
vilket är en stor fördel.

Prioriterad grupp
Maria Törnros vet hur det är 
att inte kunna jobba fast man 
vill. 

För två år sedan hade hon 
tre jobb samtidigt. Hon arbe-
tade som massageterapeut på 
sitt eget företag, samlade in 
pengar för Läkare utan grän-
ser och jobbade som fotograf. 
Dessutom var hon ensamstå-
ende till tre barn.

– Till slut sa det bara pang. 
Det blev för mycket och jag 
sjukskrevs. Jag började plugga 
eftersom jag inte hade råd att 
vara sjukskriven och blev då 
sjukskriven på nytt.

Genom samarbete mellan 
Arbetsförmedlingen och För-
säkringskassan kom hon i kon-
takt med Samhall och i våras 
anställdes hon som jobbcoach 
eller praktikletare, som tjäns-
ten också kallas. Hon hjälper 
de andra anställda att skaffa 
praktik och nytt jobb utanför 
Samhall.

– Det gick snabbt att få 
jobbet eftersom jag tillhörde 
tre prioriterade grupper: 
gått in i väggen, kvinna och 
ungdom. Upp till 30 räknas 
man som ungdom. Dessutom 

har jag även den ovanliga 
diagnosen Ehlers-Danlos syn-
drom, som gör att jag har ont 
i lederna.

Är varandras styrkor
I likhet med alla som jobbar 
på Samhall är planen att även 
hon så småningom ska gå 
vidare och få en anställning 
någon annanstans, när tiden är 
mogen.

– Skillnaden mellan att 
jobba på Samhall jämfört 
med andra arbeten är att man 
har mer överseende och inte 

kör på i 150 som på en vanlig 
arbetsplats. 

På kontoret på Marie-
holmsgatan i Göteborg arbe-
tar hon tillsammans med 
åtta kollegor, däribland Gun 
Ekblad från Nödinge och 
Marie Lundgren Sundegren 
från Skepplanda.

Gun, som tidigare jobbat 
på Ale fritid, blev sjukskriven i 
samband med att hon genom-
gick en hjärttransplantation 
och nu jobbar hon halvtid som 
jobbcoach på Samhall.

För fyra år sedan jobbade 

Marie deltid på Fruktkorgen 
samtidigt som hon drev en 
keramikverksamhet vid sidan 
om. Även hon blev sjukskri-
ven efter att ha gått in i väggen 
och nu har hon anställning på 
Samhall för att så småningom 
kunna gå vidare i arbetslivet. 

– Jag känner mig stolt över 
att vara här. Vi är varandras 
styrkor och alla människor har 
någon gång i livet en kris, säger 
Maria Törnros.

Såväl kreativt tänkande som 
logik fanns med i teknikelev-
ernas presentation i fredags.

Under en projektvecka 
hade två grupper arbetat fram 
idéer om hur den nya pen-

delstationen i Älvängen ska 
bindas ihop med nuvarande 
centrum. 

När presentationen hölls i 
fredags fanns bland andra sek-
torschefen för samhällsbygg-
nad Carita Sandros på plats 
tillsammans stadsarkitekten 
Erik Wikström och planarki-
tekterna Emely Lundahl och 

Charlotte Lundberg. Även 
kommunpolitikerna Dan 
Björk (M) och Erik Karls-
son (M) fanns på plats i Ale 
gymnasium.

– Det är i allra högsta grad 
spännande att höra om era 
idéer. Vi har pratat mycket 
om hur vi ska få veta hur ung-
domar tänker kring samhälls-
byggnad eftersom det inte 
är så många som kommer på 
ortsutvecklingsmötena, sa 
Carita Sandros inledningsvis.

Handelstorg
Både grupperna hade fokuse-
rat på området i södra delen av 
Älvängen centrum där de fun-
derat över hur pendelstatio-
nen ska kunna knytas samman 
med resten av bebyggelsen. 

– Vi skulle vilja ha en sam-
lingspunkt med spontana sitt-
platser och mycket grönska. 
Med inspiration från Alingsås 
föreslår vi även att man ska 
belysa träden på spännande 
sätt, berättade Stefan Johan-
nesson. 

I huset där La Plaza nu 
ligger skulle de önska en trev-
lig restaurang med glasfasad 
som serverade hälsosam mat. 

Ett nytt lägenhetshus med 
affärer på bottenplan som 
skapar känslan av ett ombo-
nat handelstorg ingick också i 
gruppens förslag. Tanken med 
fler lägenheter är att skapa 
mer bostäder för ungdomar 
så att man ska kunna bo kvar 
i kommunen.

Baksidan av ICA-byggna-
den ansåg de behöver rustas 
upp och de hade också för-
slag på en ny väg som skulle 
underlätta trafiken till pendel-
stationen. 

Erik Wikström var impo-
nerad av elevernas kreativa 
tankebanor.

– Det är en spännande idé 
med torget som kopplar ihop 
handelsytorna. Det är likt det 
vi pratar om och när det gäller 
att få in mer grönska i samhäl-
let är det ingen dum idé att 
snegla på Malmö och Köpen-
hamn.

Carita Sandros försäkrade 
att man tar med sig idéer från 
elevernas presentation i det 
fortsatta arbetet med centru-
mutvecklingsprojektet.

Idéer om framtidens Älvängen
– Teknikelever gav inspiration till samhällsbyggnad
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Josefi n Nordin förklarade att man önskar fl er lägenheter i 
Älvängen centrum, i anslutning till pendelstationen.

Kompetensen bakom fördomarna
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SAMHALL
• Samhall är ett statsägt aktiebolag 
som har i uppdrag att skapa 
meningsfulla och utvecklande 
jobb för personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 
• Företaget grundades 1980 och 
är ett av Sveriges största med 
omkring 20 000 anställda.
• Samhall ska fungera som en 
övergång till en riktig anställning 
och med hjälp av jobbcoacher/prak-
tikletare matchas rätt person med 
rätt typ av arbetsuppgifter.
• De senaste åren har Samhall änd-
rat fokus från produktion av varor, 
exempelvis industriprodukter, till 
produktion av tjänster, som beman-
ning och städning. Samhall verkar 
inom många olika branscher, allt 
från montering och förpackning, 
lager och logistik till markvård, 
äldreservice och städning.
• Det har skett stora förändringar 
sedan starten och begreppet ”skyd-
dad verkstad” tillhör historien.
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Gun Ekblad, Maria Törnros och Marie Lundgren Sundegren bor alla i Ale och jobbar som jobb-
coacher på Samhall i Göteborg. De uppmanar fl er företag att rekrytera personal från Samhall 
där det fi nns många med stor kompetens.

NÖDINGE. En grönskande park, mer torgkänsla 
och fl er lägenheter.

Teknikeleverna på Ale gymnasium hade många 
idéer för hur området kring Älvängens resecen-
trum kan utvecklas.

Representanter från sektor samhällsbyggnad 
lät sig inspireras under fredagens presentation.

– Samhallanställda söker kontakt med företagare


