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ÖPPET: Mån – to 08–16. Fre 08–15. 
Lunchstängt fredagar 12–13

MANUSSTOPP för privatannonser 
fred kl. 16.00 veckan före utgivning, för 
företag onsd kl. 14.00. För insänt men ej 
beställt material ansvaras ej.

ALLT ÅTERGIVANDE av text, bilder,  
annonser eller delar därav utan angivande 
av källa eller tidningens medgivande är 
förbjudet och överträdelse kommer att 
beivras.

REKLAMATIONER ej gjorda inom tre 
dagar efter tidningens utgivande kan 
ej beaktas. För ev. fel i annons svarar 
tidningen med högst annonskostnaden 
eller för nytt införande i tidningen.

Härryda Posten utkommer helgfria  
onsdagar.
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kommun: Helår 495:-, halvår 315:-.
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NYHETER

HÄRRYDA KOMMUN: Har du 
ett företag i en bransch där 
det kan vara svårt att hitta 
utbildad personal?

Kontakta då Arbetsför-
medlingen som nyligen star-
tat ett projekt för att hjälpa 
nyanlända att snabbt hitta 
jobb de är kvalificerade för.

Arbetsförmedlingen i Härryda, 
Partille och Mölndal går nu ut och 
ber om hjälp från företagen i res-
pektive kommun. Det handlar om att 
matcha lediga jobb utifrån arbets-
givarens behov med rätt kompetens 
och erfarenhet hos nyanlända.

Ingenjörer, pedagoger, snickare, 
kockar, företagssäljare och under-
sköterskor. Det är några exempel på 
yrken där det finns lediga jobb men 
kan vara svårt för arbetsgivare att 
hitta lämplig personal.

Det kan också vara så att nyanlän-
da tar första bästa jobb trots att de 
har utbildning och lång erfarenhet 
av något annat. Arbetsförmedlingen 
har också sett att de har en tendens 
att bli kvar på det jobbet.

– Därför gör vi nu så att vi vänder 
på steken. Vi frågar oss: Hur ser 
behovet ut? Var finns jobben? Hur 
kan vi hjälpa till att öka tillväxten 
i företagen genom att hjälpa de ar-
betssökande till de arbetsplatser där 
de behövs?, säger Elham Keshtgar, 
som jobbar med projektet på Ar-
betsförmedlingen.

Finns olika lösningar
Upplägget drog i gång på all-

var efter semestern. Nu kontaktas  

företag i kommunerna för att se vil-
ka som kan tänka sig att hjälpa till 
på något sätt. Det kan vara genom 
att erbjuda någon form av praktik 
eller arbetsträning med handledare.

– Många nyanlända behöver hjälp 
med att lära sig yrkessvenska och få 
handledning och träning för att lära 
sig hur det fungerar i Sverige. Det 
behövs kompletterande utbildning 
och validering. Vi har bra material 
så att vi kan hjälpa företagen och 
har även möjlighet att betala ersätt-
ning till dem.

Projektet kallas Systematiserad 
kompetensförsörjning.

– Det är en win win situation. 
Företagen hittar personal och de 
nyanlända får jobb. Det kan vara 
en målare som jobbat länge i sitt 
hemland, men i Sverige finns andra 
regler, säger Elham Keshtgar.

Hon har varit med från starten av 
projektet i maj.

– Vi har sett många nyanlända 
med väldigt mycket kompetens. Det 
finns ett behov av att ta reda på den 
och kartlägga det i ett ännu tidigare 
skede så att det inte går för lång tid, 
säger Elham Keshtgar.

Tanken är att Arbetsförmedling-
ens personal ska följa de arbetssö-

kande och företagen under proces-
sen och ge stöd.

– Även om inte alla får ett jobb 
ska de få bra referenser som de 
kan bygga vidare på, säger Elham 
Keshtgar.

Behövs fler företag
Hon har redan fått kontakt med 

flera företag i Härryda kommun, 
men det behövs fler.

– Många företag har en strategi 
som sträcker sig flera år framåt. De 
vet hur behovet att anställa ser ut 
hos dem i framtiden. Är det så att de 
vill hjälpa till att ta emot nyanlända 

får de gärna kontakta Arbetsför-
medlingen.

Det handlar inte om några snabba 
matchningar. Det är en långsiktig 
satsning med en fördjupad kart-
läggning.

Arbetsförmedlingens projekt har 
startats i Skåne, Halland och Göte-
borgsregionen.

– Om det blir lyckat hoppas vi att 
vi får jobba på det här sättet i hela 
landet, säger Elham Keshtgar.

PETER GUSTAFSSON 
031-98 50 67 

peter@harrydaposten.se

Projekt ska ge nyanlända 
jobb inom bristyrken

Bild; PETER GUSTAFSSON
LETAR FÖRETAG. Elham Keshtgar på Arbetsförmedlingen letar efter företag som har svårt att hitta personal  
med rätt kompetens. Dessa ska sedan matchas med nyanlända som har rätt utbildning.

Företagens 
behov ska 
matchas med 
invandrares 
kompetens

LANDVETTER: I onsdags efter-
middag stals en a-traktor utanför 
Bollebygds gymnasium. Kvar stod 
en Volvo som stulits från Landvetter 
flygplats två veckor tidigare.

A-traktorägarens pappa letade 
och fick syn på den vid Stommen 

i Landvetter. En a-traktor får bara 
köra i max 30 kilometer i timmen och 
pappan åkte efter den i maklig takt 
tills polisen kunde ta över. En drygt 
40-årig man greps misstänkt för stöld, 
grov olovlig körning, drograttfylla och 
narkotikabrott.

Biljakt i 30 km/timme


