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Den öppna arbetslösheten i Sura-
hammar är relativt låg (3,4 procent). 
Personalen på Arbetsförmedlingen i 
Hallstahammar/Surahammar jobbar 
effektivt och målmedvetet med att 
serva såväl de arbetssökande som de 
företagen. 

Arbetsmarknadsåtgärder via Arbetsförmed-
lingarna är skattefi nansierade verksamheter 
som ska fungera så effektivt som möjligt. 
Det handlar om att anpassa de verktyg som 
står till buds till en 
ständigt föränderlig 
arbetsmarknad.

– Vårt honnörsord 
är samverkan. Samver-
kan med Surahammars 
kommun, näringslivet, 
regionen och försäk-
ringskassan, säger Martti Wäyrynen, arbets-
förmedlingschef.

Utvidgat uppdrag
Sedan 2004 har Arbetsförmedlingen uppdra-
get att stödja de arbetslösa sjukskrivna. Nytt 
från och med 2006 är att utvidga uppdraget 
gentemot försäkringskassan till att även gälla 
anställda sjukskrivna som inte kan gå tillbaka 
till sin ordinarie arbetsplats. 

– Det kan gälla småföretag som har svårt 
att omplacera sin personal. Vi träder här in i 
ett tidigare skede för att se hur dessa personer 
effektivare kan återgå till arbetsmarknaden, 
eventuellt genom rehabilitering till ett nytt 
yrke.

Plusjobben
Något som är högaktuellt just nu är de så kal-
lade plusjobben som ingick i senaste budget-
propositionen. 

Öppen dörr till Arbetsförmedlingen i centrala Sura. Välkomnar gör förmedlingens chef Martti 
Wäyrynen.

Samverkan för en väg ut i arbetslivet
Martti förklarar:

– För Surahammars del handlar det om 
minst tio plusjobb, Just nu pågår en invente-
ring hur den kommunala servicen kan breddas 
med helt nya jobb. Jag kan tänka mig att det 
kan innebära nya jobb, utanför dagens perso-
nalstab, inom exempelvis vård och skola.  
Plusjobben, som är tvååriga, börjar gälla från 
januari 2006.

Utbildningsvikariat
Inom samma proposition introducerades ut-
bildningsvikariat där kommunerna kan låta 

personalen vidareut-
bilda sig och, med stat-
liga medel, ersätta dessa 
tjänster med vikarier 
som därmed får en chans 
att pröva på yrket, skaffa 
sig erfarenheter och visa 
upp sin kompetens. 

Även lärlingsplatser för ungdomar utan full-
gjort gymnasium ingår i regeringens senaste 
satsning för att minska arbetslösheten.

Arbetsmarknadsutbildningar
I månadsskiftet november/december kom-
mer Arbetsförmedlingen Hallstahammar/
Surahammars prognos över hur företagens 
behov av ny personal ser ut på kort och lång 
sikt. Utifrån den kartläggningen planeras det 
för kommande arbetsmarknadsutbildningar 
för att stärka de arbetssökandes roll på arbets-
marknaden.

– Kvalitetskraven ökar kontinuerligt även för 
de industriella yrkena. En industrielektriker 
måste idag kunna en hel del automationstek-
nik och elektronik. Det räcker idag inte med 
starkström, som det gjorde för 10-15 år sedan. 
Vi på Arbetsförmedlingen har resurserna för 
att uppgradera dessa yrken efter marknadens 
behov, förklarar Martti Wäyrynen.
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Ubbe, Hasse, Ted och Lennart 
bildar Kärnhuset – Ung Fritid 
i Surahammar. En arbetsplats 
med många riktningar men 
alltid med människan i fokus.

Personalen i Kärnhuset vid Skogs-
lundsskolan ansvarar inte bara för 
fritidsgården och annan förebyg-
gande och utåtriktad verksamhet 
för ungdomar i Surahammar. 
Man har även ansvaret för kom-
munens webbplats, kontakter med 
Surahammars föreningsliv och 
fritidsaktiviteter i kommunens regi. 
Sedan årsskiftet har killarna även 
ett samarbete med Arbetsförmed-
lingen för att lotsa vissa av kom-
munens arbetslösa 18-24 åringar 
vidare i livet.

– Det handlar om de som redan 
varit inskrivna i 90 dagar utan 
större resultat och som behöver en 
nystart i att fi nna praktikplats, ut-
bildning eller arbete, säger Lennart 
Andersson med mångårig erfaren-
het av barn- och ungdomsarbete.

Punktlighet viktigt
På Kärnhuset får dessa 18-24 
åringar stöd med det mesta från att 
stärka självförtroendet till att fylla i 
ansökningshandlingar och träna sig 
i social samvaro.

– Vi coachar för att förstärka 
dessa killars och tjejers förmågor, 
ambitioner och talanger för att se 
på möjligheterna i framtiden. Sam-

tidigt ställer vi krav och är noga 
med att poängtera att det är deras 
egna val och egna ansvar att göra så 
bra som möjligt ifrån sig. Därför är 
bland annat närvaron och förmågan 
att hålla tiderna centralt i verksam-
heten, säger Urban Andersson.

Tidsbegränsat från november
Genom personalens långa erfaren-
het kan Kärnhuset även erbjuda ett 
stort kontakt-
nät ut i yrkes-
livet. Bara i 
skolan fi nns 
ett femtontal 
yrken repre-
senterade där 
de arbetslösa 
kan erbjudas 
praktikplats.

– Även 
Surahammars 
n ä r i n g s l i v 
ställer bra 
upp med 
praktikplatser. 
Från november 2005 är inskriv-
ningsperioden tidsbegränsad till tre 
månader.

– Vi har själva önskat och lagt 
fram förslaget om att tidsbegränsa 
inskrivningsperioden. Det skapar 
tydligare ramar både för oss och för 
ungdomarna. Det gör att vi alla är 
mer på tårna, tror Urban.

Utvärdering varje fredag
Projekttiden kommer att delas upp i 

Tack vare lång erfarenhet av att jobba tillsammans med ungdomar kan 
Kärnhuset – Ung Fritid se de arbetslösa ungdomarna som individer med 
olika förutsättningar och erfarenheter. Resultaten att lotsa vidare har varit 
över förväntan. På bilden två av fyra medarbetare; Urban Andersson och 
Lennart Andersson.   
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Kärnhuset i Surahammar lyfter 
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faser från introduktion via utveck-
lingssamtal och jobbsök till praktik 
eller arbete. Den röda tråden ska 
alltid fi nnas med på resan.

–  Vi betonar vikten av att alla 
ungdomar är individer, med olika 
förutsättningar och erfarenheter. 

Varje fredag görs utvärderingar 
över hur veckan som gått varit. Alla 
deltagarna har en tydlig målsättning 
med projektet. Den handlingsplan 

de arbetslösa 
får med sig från 
Arbetsförmed-
lingen ligger ofta 
till grund för det 
Kärnhusets stöd-
arbete.

– Vi har ett 
gott samarbete 
med Arbets-
förmedl ingens 
personal. 

Goda resultat
Hur går då verk-
samheten? Jo, se-
dan starten i ja-

nuari 2003 och nio månader framåt 
har 83 personer skrivits in hos Kärn-
huset – Ung Fritid. 23 av dessa har 
fått arbete och 13 har börjat studera. 
Av de 31 personer som fortfarande 
är inskrivna är sju ute på praktik och 
fem engagerade i extraarbete. Reste-
rande är utskrivna på grund av egen 
begäran, militärtjänst, för hög från-
varo eller efter Arbetsförmedlingens 
eller Kärnhusets beslut.


