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Arbetsgivarring
En arbetsgivarring är en grupp företag som samarbetar för att skapa praktikplatser. Målgruppen är personer
som av olika skäl varit borta från arbetsmarknaden under lång tid – eller kanske aldrig fått chansen till jobb.
Syftet är att få fram praktikplatser som fungerar bra och som ger deltagaren möjlighet att pröva sin
arbetsförmåga på en riktig arbetsplats. Det ska på sikt leda till att deltagaren kan återgå till eller komma in på
arbetsmarknaden.

Skarphälls Arbetsgivarring
Skarphälls Arbetsgivarring bildades tack vare eldsjälar och som projekt med stöd från
FinsamGotland. Sedan 2012 fungerar arbetsgivarringen genom en ekonomisk förening med nio
företag inom Skarphällsområdet i Visby.
Målgruppen är ungdomar som av olika skäl haft svårt att komma in på arbetsmarknaden.

– Hos oss får ungdomarna arbetsträna på olika arbetsplatser hos olika
företag, förklarar Tobias Mattsson som är ordförande och initiativtagare. För
dem, liksom för oss alla, är det olika var man passar in. Vi måste tillåta
misstag och ge chans att börja om igen.
De deltagande ungdomarna kommer via Arbetsförmedlingen. Därifrån får deltagaren tillgång till en
stöttande coach under praktikperioden. På varje arbetsplats finns också en personlig handledare
som deltagaren kan vända sig till. Arbetsplatserna har fått utbildning, bland annat i hur det är att ha
ett funktionshinder – i synnerlighet när det inte syns.
Under tiden som Finsamprojekt har modellen utvärderats. Många av deltagarna har gått vidare och
fått någon typ av fortsatt anställning, jobb eller vikariat. Andra har fått pröva sin arbetsförmåga och
slussats vidare till annan verksamhet som fungerat bättre. Att hamna på rätt plats är alltid en
framgång.
Att få erfarenhet – och en fot in på arbetsmarknaden – har stärkt självförtroendet, uppger i stort
sett alla deltagare i utvärderingen.
Med stöd från FinsamGotland har även Hamnringen startat hösten 2011. Här prövas modellen
med företag som samverkar under andra förutsättningar än på Skarphällsområdet.
Mer information om Skarphälls Arbetsgivarring och Hamnringen finns på FinsamGotlands
hemsida www.finsamgotland.se
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Sagt om Skarphälls Arbetsgivarring
”På Gotland driver Arbetsförmedlingen tillsammans med tolv arbetsgivare projektet Arbetsgivarringen
Skarphäll. Det går ut på att företagen erbjuder praktik åt ungdomar som har någon slags
funktionsnedsättning för att öka deras möjligheter att få jobb. En utvärdering som gjorts visar att sex av tio
deltagare har fått någon form av jobb efter praktiken.”

Angeles Bermudez-Svankvist, generaldirektör Arbetsförmedlingen, krönika i tidningen Arbetsmarknaden

”Vårt mål är att ungdomarna ska trivas och att de ska slussas in på det riktiga arbetslivet. Vi
investerar genom att satsa på ungdomarna och får tillbaka genom att det ger oss gott rykte.”
Jane Erixon, arbetsgivare

”Jag önskar att alla som får möjlighet verkligen tar chansen, att
det blir bättre och att det leder till att alla får jobb.”
Anneli Andersson, Finsams seminarium Almedalsveckan 2011

”Företagen trotsar lågkonjunkturen och startar en så kallad arbetsgivarring för att få fram
prövningsplatser, något som annars kan vara extra svårt att få fram under dåliga tider. ”

Tidningen Föräldrakraft, som uppmärksammade FinsamGotland under Almedalsveckan

”Jag önskar att alla arbetsplatser – både privata och offentliga – tar emot
en praktikant när behovet finns.”
Tobias Mattson, initiativtagare som får önska under Finsamseminarium, Almedalsveckan 2011

”Mycket glädjande är att ungdomarna växer påtagligt i sin egen personliga utveckling;
självförtroendet och den sociala kompetensen ökar och man upplever att man fått en
verklig möjlighet i livet. 10 ungdomar från projektet har hittills fått jobb. ”

Birgitta Wallner, Gotlänningens ledarsida

”Hemligheten bakom framgången är att alla är motiverade och strävar
mot samma mål.”
Kicki Westlund, Arbetsförmedlingen

Detta är Finsam Gotland
FINSAM GOTLAND är ett samordningsförbund för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen samt Region
Gotland med hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning. Samarbetet ska leda till utveckling av nya
former för organisation, möten och arbetssätt – alltid med individen i centrum.
Läs mer: www.finsamgotland.se

