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Ungdomsarbetslösheten
Nu ska den minskas!

Deltagande företag
på speedmeetingen
den 15 oktober 2014:

 ■ Staffans Närbutik
 ■ Diamond Power
 ■ Älvkarleby Herrgård
 ■ Vårda
 ■ Älvkarlebyhus
 ■ M & M
 ■ Älvkarleby Golklubb
 ■ Rullsands Havsbad & Camping
 ■ Repallet
 ■ Swedbank 
 ■ Preem Skutskär
 ■ Stora Enso
 ■ Älvkarleby Turisthotell

Den höga ungdomsar-
betslösheten är identifi e-
rad som ett av dom stora 
problemen i Älvkarleby 
kommun. Nu samarbetar 
kommunen, Arbetsför-
medlingen och Swedbank 
för att hjälpa fl er ungdo-
mar ut på arbetsmarkna-
den.

Ett jobb betyder så mycket. Både för 
den som jobbar och för hela samhäl-
let. Det har Swedbank beslutat lägga 
kraft på och driver, sedan 2009, pro-
jektet Unga Jobb tillsammans med-
Arbetsförmedlingen. Mottot är “Om 
vi kan få in fl er på arbetsmarknaden 
kan vi få hela Sverige att växa”.

Arbetet ser olika ut på olika plat-
ser i landet, berättar Rolf Scherdin 
på Swedbank i Skutskär. I Älvkar-
leby kommun har arbetsmodellen 
arbetats fram av honom, närings-
livschef Martin Andaloussi och 
Pirjo Isaksson, chef för avdelningen 
Arbetsmarknad och Integration. 
Tillsammans med Arbetsförmed-
lingen provade man med konceptet 
speedmeeting, som visade sig vara 
lyckosamt.

13 företag och ett 40-tal ungdomar 
tog chansen att få en första kontakt. 
Att ta det första steget, till att träffa 
en arbetsgivare för att få en praktik-

plats, kan vara långt. Här fi ck ung-
domarna möjlighet att på ett enkelt 
sätt träffa många arbetsgivare på en 
och samma gång. Några företag och 
arbetssökande fann varandra direkt 
och kontrakt skrevs på plats. Ar-
betsförmedlingen jobbar nu vidare 
med att matcha ihop unga arbetslösa 
och företagare.

Att fl er än hälften av ungdomarna 
kommit ut på en tremånaders prak-
tikplats visar på att projketet var 
lyckat. Syftet är att man under prak-

tikperioden blir stärkt till att söka 
jobb eller studier.

Stor vilja bland
företag att hjälpa till
Att praktikplatsen är viktig för 
ungdomarna kan Jennie Edenby på 
Preem i Skutskär berätta om.

– Vi har haft praktikanter här som 
efter praktikens slut direkt gått vi-
dare till andra jobb. Det dom själva 
säger är att de aldrig skulle ha vågat 
ta kontakt med en arbetsgivare om 
de inte fått chansen till en praktik-

plats först, berättar Jennie.
Preem är ett av de företag som tagit 
emot praktikanter efter speedmee-
tingen. Sedan början av november 
möts kunderna av två trevliga ung-
domar i butiken.

Praktikplats efter
ett års arbetslöshet
Kevin Lenströmer fi ck sin praktik-
plats en vecka efter träffen med fö-
retagare. Han påbörjade en högsko-
leutbildning i Örebro men hoppade 
av efter ett år. Linjen för spelutveck-

ling var inte som 
Kevin tänkt sig. Ef-
ter ett års arbetslös-
het har han nu fått 
en praktikplats och 
stortrivs.

Linn Olsson har ef-
ter gymnasiet mest 
jobbat inom vår-
den. Även hon var 

arbetslös i ett år innan hon fi ck möj-
lighet till en praktikplats på Preem 
i Skutskär.

– Det roligaste med jobbet är att 
träffa kunder, säger Linn. Det jag 
helst skulle vilja ha, efter praktiken, 
är ett arbete i butik.

Både Kevin och Linn kan tänka sig 
fortsätta jobba på Preem efter prak-
tikplatsens slut. Det är ett gott betyg 
till Jennie som ser till att de har me-
ningsfulla arbetsuppgifter.

13 företag och ett 40-tal ungdomar tog chansen att få en första kontakt vid speedmeetingen i Skutskär i oktober.

            Ett jobb betyder 
så mycket – både för 
den som jobbar och 
för hela samhället
”

Både Kevin Lenströmer och Linn Olsson kan tänka sig att fortsätta jobba 
på Preem efter praktikplatsens slut. Det  är ett gott betyg till Jennie, som 
ser till att de har meningsfulla arbetsuppgifter


