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FRÅN PRAKTIK TILL JOBB
Nu närmar sig slutet på det årslånga
Leaderprojektet “Från praktik till jobb – att bo och
verka i Strömsunds kommun”. Projektet syftar till
att öka samverkan mellan kommunens Arbetsmarknadsenhet (AME) och kommunens företag när det
gäller praktik, arbete och arbetskraftsbehov.
Projektmedarbetare Macke Olsson har under året
jobbat med att kontakta företag, stämma av om
de kan ta emot praktikanter och tagit reda på hur
företagens behov av arbetskraft ser ut. Han har
kartlagt den arbetssökandes arbetserfarenheter
och utbildning och matchat detta med företagens
verksamheter och eventuella behov av att anställa
nya medarbetare.
Tillsammans med det aktuella företaget och den
arbetssökande har Macke förberett praktiken,
bland annat genom kontakt med arbetsförmedlingen där man upprättat praktiköverenskommelser och i förekommande fall även avtal kring olika
anställningar.
Uppföljning av hur praktiken går har gjorts löpande
och i vissa fall har den lett till arbete. Dessutom
har Macke kontinuerligt haft dialog och samverkan med Arbetsmarknadsenheten, som fortsätter
samarbetet med företagen efter projektavslut.

Under projektets gång har 4 personer fått anställning. Ett förslag på en arbetsmodell när det gäller
insatser för personer som befinner sig långt från
arbetsmarknaden har också tagits fram.
Modellen är framtagen i nära samarbete med
övriga arbetsmarknadsprojekt, Arbetsmarknadsenheten och Resurscentrum med stöd av kvalitétsutvecklare Anna Åslund.
Abdulrahim Mohammed Ali
Abdulrahim är född i Sudan men hans föräldrar
kommer från Eritrea. Han har varit i Sverige i 8 år
och kom först till Hoting där han också gjort en
3-veckors praktik på fritids, men insåg att
det inte var något för hans del.

Pandemin har i stor grad påverkat projektets
möjligheter att nå uppsatta mål. Totalt har arbetet
ändå lett till bl.a. följande positiva resultat:
• 39 nya företagskontakter där 35 är positiva till
att ta emot praktikanter.
• 20 personer har deltagit i projektet, 14 har varit
ute på praktik, 4 har fått arbete och 2 har gått
vidare till utbildning.
Praktik kan ibland vara helt avgörande för om en
person får möjlighet till en anställning. Man får
chans att visa hur man klarar jobbet och ibland
handlar det också om att få visa att man kan tala,
läsa och förstå svenska bra.

Sedan blev det flytt till Strömsund, där han fick
säsongsjobb hos Skogsvårdsstyrelsen med

... .
..• .•.
....

-::-

EUROPEISKA UNIONEN

Strömsunds
Kommun

Europeiska socialfonden

Strac1n11tn t(ltltc

plantering och röjning.
Det efterföljdes av en tidsbegränsad anställning på Jobbcenter där arbetsuppgifterna bestod
av snöskottning, sandning, gräsklippning och
flyttservice.
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På Nordica ingår han ett arbetslag där man hjälps
åt med olika arbetsuppgifter men i huvudsak ansvarar han för disk och städning. Han är jättenöjd
och trivs väldigt bra både med jobbet och med
arbetskamraterna.
Hotell Nordicas chef Mattias Liljefjell är mycket
Abdulrahim fick på försommaren kontakt med
nöjd. Restaurangen var i behov av arbetskraft och
Macke. Macke gjorde en kartläggning av AbdulraAbdulrahim gör en mycket bra arbetsinsats, beräthims arbets-, utbildnings- och livserfarenheter och tar Mattias. Dessutom passar han väl in i Nordicas
hjälpte honom att få en praktik på Attacus.
mångkulturella miljö med gäster från många olika
Där fick Abdulrahim lovord för själva arbetsinsatsen delar av världen.
men hans kunskaper i svenska var inte tillräckliga
för att till exempel kunna förstå vissa instruktioner, Hans fru och barn finns fortfarande i Sudan men
vilket begränsade hans möjligheter till anställning. om Abdulrahim kan visa på att han har fast arbete
Samtidigt visade det sig att Abdulrahim var
så har de en chans att få komma till Sverige.
inskriven hos en kompletterande aktör via ArbetsAbdulrahim menar att det stöd han fått av Macke
förmedlingen, vilket innebar att han nu fick vända
och projektet har varit ovärderligt under den här
sig till dem istället.
tiden han sökt arbete.
Hans tack till Macke är större än vad han kan
Efter en tid hörde han av sig till Macke igen, han
beskriva. Macke ville hjälpa mig, han är ärlig och
var inte alls nöjd med det stöd han fick av den
ger tydliga besked och jag känner mig mycket
kompletterande aktören. Abdulrahim ordnade tillgladare nu, berättar Abdulrahim.
sammans med Macke och Marlene på Arbetsmarknadsenheten en praktik på Hotell Nordica, i restaurangens kök.
Det fungerade så bra att det ledde till en
6-månaders introduktionsanställning.
Abdulrahims svenska har blivit betydligt bättre
redan efter ca 1, 5 månad och han själv tror att
det beror på att hans arbetskamrater på den nya
arbetsplatsen pratar svenska med honom, att de
hjälper honom att förstå när det är svårt och lär
honom hur orden uttalas.

