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Projektet tog slut på fredagen, men efter tre månaders arbete är gruppen säker –
Arbetsskaparna har hittat det bästa sättet för att få nyanlända i arbete.
– Många har frågat "var har ni varit", säger projektledaren Malin Pfeiffer.
I höstas ansökte föreningen Ekshärligt i Hagfors om projektpengar över tre år hos
Tillväxtverket och satte upp sina målsättningar efter det.
Svaret blev att gruppen fick ett halvår på sig, som i verkligheten blev tre månader. Sedan
dess har Malin och Arbetsskaparnas praktikant Azam genomfört drygt 200 intervjuer med
nyanlända och ett flertal andra av målen har uppnåtts.
– På i princip tre månader har de gjort tre års arbete, konstaterar Bengt Gustavsson.
Arbetsskaparna fungerar dels som ett slags bemanningsföretag som anställer och hyr ut
nyanlända, dels som något så ovanligt som en praktisk starta eget-kurs där du får ett eget
företag från första dagen, och där Arbetsskaparna sköter all administration rörande skatter,
moms och ansökningar, vilket vi har berättat om tidigare.
Projektet har på kort tid fått ett enormt genomslag.
– Snacket har gått så det har ringt folk från Malmö, Stockholm, Göteborg och Gävle och
undrar om vi inte kan komma till dem och göra intervjuer. Det är personer som sitter i
samma sits som hört talas om projektet, säger Malin Pfeiffer.

Innan sommaren tror Malin Pfeiffer att hälften av de 22 som redan gått den starta egetkurs som anordnats på arabiska tillsammans med kommunen är i sysselsättning och nu är
gruppen redo för nästa steg som i första hand innehåller en ny ansökan till Tillväxtverket.
– Det här projektet måste bli självbärande, då finns det vägar som att ta några procent av
dem som jobbar, och sedan om man ser på spridning så hoppas vi på en spegelreflex där
vi kan sälja ut projektet till Malmö eller Kiruna, det är också en finansieringsmöjlighet,
säger Bengt Mattsson.

Daniel Olausson
daniel.olausson@vf.se

