
De riktar om jobbfokuset
■ Nytt projekt hjälper företag att hitta rätt kompetens bland nyanlända
Föratt hjälpanyanlända
ut i arbete testarAr-
betsförmedlingenatt
vändapåsteken–och
framföralltfokuserapå
arbetsgivarnasbehov.
Nusökerdekontakt

med fler företag iMöln-
dal för ett nytt projekt.

■ Tanken med upplägget
är att slå två flugor i en
smäll. Dels ska de nyanlän-
da snabbare få arbete inom
ett yrke sommatchar deras
kompetens.Men främst ska
arbetsgivare få hjälp att
hitta rätt person till sina fö-
retag. Framförallt när det
handlar om bristyrken in-
om skola, vård, ingenjörs-
jobbochmatlagning.
– I dag är arbetslöshets-

tiden för våra sökande för
lång och de lediga platser-
na är lediga för lång tid. Det
hämmar tillväxten. Vi tän-
ker att vi ska jobba på ett
mer strukturerat sätt inom
Arbetsförmedlingen, säger
Andrés Guzman som är
projektledare i Västra Gö-
taland.

Arbetsgivaren styr
Istället för att utgå från den
nyanländes perspektiv ska
fokus ligga på arbetsgivar-
nas behov. Vägen dit går
genom att bli bättre på att
validera den sökandes
kunskap och utbildning.
Och därefter se till att den-
nes första kontakt med ar-
betsmarknaden i Sverige
hamnar sånära sommöjligt
det personen tidigare job-
batmed.
Elham Keshgtar är an-

svarig för projektet i Möln-
dal. Hon är kritisk till hur

det har fungerat fram till
nu:
– Vi har haft väldigt

mycket kompetens som
kommit till Sverige.Menpå
grund av att man kanske
inte har kommit in på sitt
yrke i tid så har man börjat
jobbamednågot helt annat.
Sverige behöver inte fler
högutbildade pizzabagare
eller taxichaufförer, säger

honoch fortsätter:
–Idethärprojektetskavi

verkligen främja de sökan-
des bästa arbetsmöjlighe-
ter på lite kortare sikt istäl-
let för att avvakta några år.
För då kanske man redan
har öppnat en litenpizzeria
eller en kiosk och då vill
man inte bryta sig loss från
det.
Redan nu har de etable-

rat en relation med organi-
sationen Företagarna vars
regionchefer sitter med i
projektets styrgrupp. Men
för att få igång projektet
ännu mer efterlyser Elham
nu hjälp från företagarna i
Mölndal.
Framförallt vill hon veta

vilka behov de har för att
därefter kunna matcha
ihop demmed de arbetssö-

kande. Vidare är tanken att
de också ska kunna hjälpa
till med att validera kun-
skaper och lära ut yrkes-
svenska.
– Vi behöver ha företa-

garna och samhället som
pushar, hjälper till och
öppnar upp armarna för att
vi ska få in de här personer-
na, sägerhon.
Projektet drog igång i

början av sommaren och
pågår än så länge i liten
skala. Men tanken på läng-
resiktäratt arbetssättet ska
omfatta hela Arbetsför-
medlingen.

TESTARNYTT. Andrés Guzman och Elham Keshgtar från Arbetsförmedlingen vill effektivisera arbetet med att få ut nyanlända i jobb. Nyckeln är
att utgå från företagensbehovavarbetskraft. Nuefterlyser dekontaktmed fler företagare iMölndal. FOTO: STEFAN BJARNEFORS
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Fyra överklagandenomtingsrättensHVB-dom
Förraveckanöverklaga-
deåklagarendomen idet
uppmärksammadeHVB-
fallet i Åby.Nuvillytter-
ligare treparter imålet
att hovrätten ska taupp
fallet.

■Måndagen var sista da-
gen att överklaga tingsrät-
tens dom i HVB-fallet där
en 22-årig kvinna ur perso-
nalen dödades. Nu kan
konstateras att samman-
lagt fyra överklagandenhar
inkommit.
Först ut var kammarå-

klagare LindaWiking som i
fredags yrkade att gär-
ningsmannen ska dömas
för mord och försök till

mord samt att återreseför-
budet ska vara på livstid
istället för tidsbestämt till
tio år.
Vidare vill hon att ål-

dersbedömningen ska vara
21 år istället för tingsrät-
tens 18 år. Något som emel-
lertid inte skulle ha någon
påverkan på påföljden som
blev rättspsykiatrisk vård
med särskild utskrivnings-
prövning.
– Nej, han skulle ha

dömts till rättspsykiatrisk
vård ändå. Men för mig är
det viktigt att det blir rätt,
har hon tidigare sagt till
Mölndals-Posten.
Ytterligare tre överkla-

ganden inkom under mån-
dagen.

Advokat Claes Kennedy
som representerar den
dömde gärningsmannen
yrkar att åtalet ska ogillas i
sin helhet samt att skade-

ståndet och beslutet om
utvisning skaupphävas.
Vidare överklagar även

den pojke som var först på
plats att avstyra attacken.

Han menar att angreppet
mot honomska klassas som
försök till mord samt att
skadeståndet ska bestäm-
mas till 110 000 kronor
istället för de 27 400 som
tingsrättenbeslutade.
Slutligen har också 22-

åringens familj överklagat
enligt åklagarens linje. De
vill vidare att samtliga fem
familjemedlemmar ska
tilldömas 75 000 kronor i
skadestånd.
Med stor sannolikhet

kommer Hovrätten för
västra Sverige att ta upp
fallet. Sista dag att i så fall
påbörja huvudförhandling
ärden3oktober.
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Tingsrättensdom idetuppmärksammadeHVB-fallet har
överklagats. Senast i oktober väntasdet tasupp iHovrät-
ten för västra Sverige. ARKIVFOTO: STEFAN BJARNEFORS

FAKTA

HVB-fallet
● Den25 januari dödades
en 22-årig kvinnapå ett
HVB-hem iÅby.
● I tingsrättens domsom
komdenåttonde augusti
dömdes gärningsmannen
för synnerligen grovmiss-
handel, grovt vållande till
annans död samt försök till
grovmisshandel.
● Nuhar domenöverkla-
gats till hovrätten där den
väntas tas upp i oktober.
● Åklagaren vill attman-
nen istället döms förmord
och försök tillmord.
● Advokaten vill att åtalet
ska ogillas.

INTEGRATIONUnderdekommandeåren skaMölndals stad ta emotnärmare500
flyktingar. I denhär artikelserien tittarMPnärmarepåhurde ska integreras i sam-
hället. I del två träffar vi Arbetsförmedlingen.


