Hagforsprojekt med målet
att ge asylsökande jobb
Hagfors/Torsby
Är det här räddningen för glesbygden?
Joseph och Salim är nyanlända
från Syrien som i detta nu ska
påbörja sina första jobb på
svensk mark.
– Det känns jättebra och det är
roligt att vara en del i det här
projektet, säger Joseph.

Premiärarbetarna i föreningen Arbetsskaparna är
Joseph Sulaiman och Salim Alhasan, med Bengt
Gustavsson i mitten.

Det är av yttersta vikt att integrationen i mindre kommuner genomförs på ett sätt så att de
nyanlända får jobb och kan etablera sig på glesbygdsorterna.
Bland annat det skriver Arbetsförmedlingen i sin rapport och det görs redan i dag goda insatser för
de asylsökande som bara sitter och väntar på en väg in i det svenska samhället.
– Vi har precis kommit igång med vår ekonomiska förening i vad vi kallar för Arbetsskaparna,
berättar Bengt Gustavsson.
Vi har skrivit om projektet tidigare som avser anställa nyanlända och sedan, likt ett
bemanningsföretag, hyra ut dem till arbetsgivare som önskar deras tjänster.
Joseph Sulaiman och Salim Alhasan har bott på Nygård i Ekshärad i snart ett år och är först ut.
Inom kort ska den syriska duon börja måla väggarna på bygdegården i Edebäck.
– Det ska bli roligt att få göra något. Det är väldigt tråkigt på Nygård, säger Joseph.
– Vi vänder oss mot dem som är entreprenörer och som visar att de vill. Vad vi helst vill är att, när
de har lärt sig lite hur det funkar i Sverige, de startar eget eller helt enkelt kommer till en anställning.
Det är målet, säger Bengt Gustavsson.
Det är bara ett i raden av lysande exempel på sätt att försöka få de nyanlända i arbete. Sune
Jonsson, Tönnets skogsavverkningar, är en annan som vänt sig till ett asylboende när han behövde
lite extra hjälp med skogsplantering i sommar.
– Jag tyckte mig behöva två till och då provade jag med dem. Jag hade lite samtal med dem och
det blev bra, säger han.
På samma gång behövs det fler satsningar på andra håll, som på utbildningar och bostäder.
För visst oroar den skrämmande framtidsbild som Arbetsförmedlingen målar upp.
– Redan nu pratar företagen om att de har svårt att hitta rätt personal. Så skulle den där
utvecklingen bli verklighet så vore det förödande för näringslivet här, säger Fredrik Igelström,
näringslivsutvecklare på Hagfors kommun.
– Vi behöver verkligen jobba på bred front med det här. Bland annat med att hitta attraktiva boenden
för att verkligen få folk att bo kvar, och helst få lite inflyttning.
I Torsby ligger fokus på utbildning och på att marknadsföra kommunen som en bra plats att
etablera sig på. En stor del av informationen görs ute i skolorna.
– Möjligheterna finns så det är jag inte orolig kring. Sedan gäller det att marknadsföra och
synliggöra för våra ungdomar att vi har ett fantastiskt näringsliv, de behöver inte röra på sig för att få
utmaningar, säger näringslivschefen Olof Ljungberg.
– Vi börjar redan i högstadiet med att visa på vilka möjligheter som finns i vår kommun så att de vet
och redan då titta på en yrkesbana för att kunna matcha skola och näringslivsdelen. Det är
jätteviktigt att vi synliggör möjligheterna för ungdomarna.
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