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Ungdomar med jobb i sikte
Det finns minst 460 företag med tillväxtmöjligheter i regionen. Det finns
420 arbetslösa ungdomar i Surahammar och Hallstahammar.
– Om alla arbetsgivare i vårt område
skulle anställa en ungdom skulle ungdomsarbetslösheten var löst i HallstaSura, menar Martti Wäyrynen, chef
för Arbetsförmedlingen.

Ungdomsarbetslösheten i Hallstahammar och
Surahammar är högst i länet. Det är inte bra,
för någon. En alltför stor resurs går förlorad.
För att söka nya vägar har Arbetsförmedlingen initierat projekt UHU – ungdomar hjälper
ungdomar.
Leder projektet, under Arbetsförmedlingens vingar, gör tre ungdomar, själva arbetslösa.
Hanna Svahn är en av dem:
– Jag tror vi kan möta ungdomar på ett annat sätt än vad vuxna arbetsförmedlare kan
göra. Vi lever med andra ungdomar, kan
snacket och vet kanske lite bättre hur ungdomar känner och tänker. Vi ska samtidigt vara
en länk mellan potentiella arbetsgivare och
arbetssökare, samtidigt som vi ska fungera
som coacher. Jag vet att det är en utmaning,
men tillsammans kan vi faktiskt lösa det här.
De andra två projektledarna är Andreas Pettersson och Alexander Nord.

UHU-Projektet året ut

Den 10 april möttes första gruppen om tolv
arbetslösa ungdomar. Som stöd i sitt arbete
finns även Arbetsförmedlingens stödåtgärder
som lärlings- och praktikplatser samt anställningsstöd.
– De flesta av ungdomarna är berättigade
till anställningsstöd i max sex månader upp
till 350 kronor per dag. Under den här tiden
ges en verklig möjlighet för ungdomarna att
visa vad de går för och för arbetsgivaren att
lära ut arbetsuppgifterna, förklarar Karin
Roosiorg, arbetsförmedlare på ungdomsenheten.

Tre ungdomar med
ett stort uppdrag:
lotsa in andra ungdomar på arbetsmarknaden. Fr. v.
Alexander Nord,
Hanna Svahn och
Andreas Pettersson.

”

Ta chansen!
Det skulle jag
göra om jag vore
företagare

Skapa framtidstro

Andreas Pettersson tror starkt på projektets
möjligheter:
– Tack vare att vi inte har en myndighetsstämpel på oss kan vi på ett annat sätt tillsammans med andra ungdomar hjälpa varandra i
vårt jobbsökande. Jag vet att mycket handlar
om självförtroende och att göra ett gott första
intryck hos arbetsgivarna. Det här sakerna
kan vi hjälpa med, exempelvis genom rollspel.
Statistik visar att 30 procent av alla lediga
jobb hamnar hos arbetsförmedlingarna runt
om i Sverige. Resten går via kontakter som
vänner, släkt eller kollegor. Hallsta och Suras geografiska läge innebär faktiskt att dessa
ungdomar har tillgång till en tredjedel av hela
landets arbetsmarknad.
– Vi vill bidra till att skapa en framtidstro
bland dess ungdomar, säger Alexander Nord.

Arbetsgivare - ta chansen

460 företag, 420 arbetslösa ungdomar. Om
alla företag tidigarelade sin rekrytering något
skulle problemet kunna lösas och den resurs
som ungdomarna står för tas tillvara.
– Ta chansen! Det skulle jag göra om jag
vore företagare, säger Hanna.
Andreas håller med:
– Vi ska gå från att ha högst ungdomsarbetslöshet till att ha minst i Västmanland.
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Vi skjuter mitt i prick och
sänker villapremien
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