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Framtidstron i Vingåkersbygden växer i lyckat
arbetsmarknadsprojekt
1 februari startade Vingåkers kommun ett helt nytt projekt där syftet är att
personer som idag tar emot försörjningsstöd istället ska arbeta och ha en egen
försörjning. Samtidigt fungerar projektet som ett stöd för företag i rekryteringsprocessen, en satsning som har visat sig lyckad för alla parter.
– Idag finns det många personer som har försörjningsstöd som faktiskt skulle
kunna klara sig själva rent ekonomiskt, säger Lotta Resare som är arbetsmarknadskonsult i projektet. Majoriteten av de personer som Lotta tillsammans med
Ulrika Gustafsson, projektledare hjälper kommer från ett annat land, och att
komma till Sverige och förstå hur man ska marknadsföra sig för att få ett arbete
är inte enkelt. Ulrika och Lotta har tillsammans med Susanna Oom Samuelsson,
näringslivssansvarig i Vingåkers kommun kartlagt företagen i regionen med
kompetens som ledord.
– För att lyckas hjälpa personer, som många gånger står långt från arbetsmarknaden, gäller det att ha koll på vad företagen behöver för kompetenser i sina
verksamheter, säger Susanna Oom Samuelsson.
Samspelet mellan kommun och företag är grunden för att projektet ska lyckas.
Tillsammans med handläggarna på försörjningsstöd går man igenom samtliga
inskrivna för att på så sätt bygga en kompetensbank. Väl ute hos företagen kan
man sedan enkelt matcha företagens anställningsbehov med kompetensen hos
de som idag uppbär försörjningsstöd.
Efter 14 aktiva veckor har Ulrika och Lotta varit i kontakt med över 50 företag.
Cirka 20 personer av de som kompetenskartlagts är idag självförsörjande, ute
på praktik eller har gått till studier.
– När vi pratar praktik är det otroligt viktigt att påpeka att denna praktik alltid
syftar till att personen ska gå in i anställning efter praktikens slut. Vi arbetar alltså inte med att hitta praktikplatser som inte leder till anställning, säger Ulrika.
Många gånger annonserar inte företagen efter personal för att det är en lång
och tidskrävande process att rekrytera. Där kan företagen vända sig till projektet
och få hjälp med hela rekryteringsprocessen, och det är gratis dessutom. Det
blir en win-win-situation för Vingåker. Personer som har försörjningsstöd får
arbete och företagen får personal.
– Nu är det bara att gasa, avslutar Ulrika och Lotta. Pandemin håller på att avta
och till hösten tror vi företagen står i kö för att få rekryteringshjälp.
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