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Ludvika/Smedjebacken 
z Hela arbetskraften 
behövs!

Arbetsförmedlingen 
och Finsam ska med ge-
mensamma krafter göra 
sitt bästa för att uppfylla 
det målet.

Halvdagsarrangemanget 
Hela arbetskraften behövs 
är ett samarbete mellan 
Finsam och Arbetsförmed-
lingen och vänder sig till 
arbetsgivare i Västerbergs-
lagen, där näringslivet, 
offentliga sektorn och 
arbetsintegrerande sociala 
företag kommer att bjudas 
in.

– Vi hoppas dagen ska 
öppna en dialog mellan 
arbetsgivare och oss för att 
få till en bättre matchning 
mellan arbetsgivare och 
arbetskraft, där främst 
människor med funktions-
variationer samt nyanlända 
hör till dom grupper som i 
dag står längst från arbets-
marknaden, säger Lena 
Rosén, förbundschef på 
Finsam.

Redan i dag jobbar görs in-
satser som Finsam finansie-
rar och Abetsförmedlingen 
utför med dessa grupper, 
men de upplever att man 
inte når ända fram till ar-
betsgivarna med dess syfte 
– behovet av jobb för grup-
perna efter arbetspraktik.

– Många företag med 
5-20 anställda nås redan av 
den här arbetskraften, men 
fler behövs, förklarar Lena 
Rosén.

I Finsams finansierade 
insatser och Arbetsförmed-
lingens åtagande för dessa 
grupper utgår man alltid 
från individen och dennes 
behov. 

Ett exempel kan vara att 
det hela börjar med att in-
dividen långsamt närmar 
sig arbetsmarknaden, vilket 
i sig kan vara ett stort steg 
bara det, efter att ha stått ut-
anför den en lång tid. Sedan 

kanske ha en socialpraktik-
plats innan det blir tal om 
en arbetspraktik innan per-
sonen är mogen för arbetsli-
vet fullt ut.

Det är ofta efter arbets-
praktiken som det tar stopp, 
det just i det läget är extra 
viktigt för individen att få 
komma vidare.

Här identifieras två behov 
som inte matchar: Arbetsgi-
varna som har behov av ar-
betskraft som inte finns och 
den arbetskraft som finns 
kommer inte ut i arbete. 
Detta faktum plus den de-
mografiska kurva som pekar 
på att färre ska försörja fler 

går inte ihop. Alltså måste 
något göras, en utmaning 
som behöver lösas tillsam-
mans, menar de två som ta-
git initiativ till Hela arbets-
kraften behövs som i första 
steget riktar sig till arbetsgi-
vare i Västerbergslagen.

– Att ta samhällsansvar 
genom att anställa personer 
med funktionsvariationer 
och/eller nyanlända är en 
vinn-vinn-situation, bland 
annat genom att företaget 
får en mångfald, menar 
Kalle Dahl, från Arbetsför-
medlingen.

Det kommer man också 
att ge goda exempel på 
under dagen. 

Vad kommer Hela arbets-
kraften behövs-dagen den 
13 oktober att bjuda på?

– Det kommer att vara 
en lättsam dag med ny kun-
skap, där vi kan förmedla 
framtidstro och insikter 
om möjligheten att hitta 
arbetskraft där man kanske 
inte tidigare letat/vågat, 
genom aha-upplevelser och 
goda exempel, förklarar 
Lena Rosén.

Dagen börjar med att 
”prognosmakaren” Jan 
Sundqvist ger sin bild av 
arbetsmarknaden och vilka 

utmaningar den står inför, 
sedan föreläsning av före-
tagsledaren Pär Larshans 
som ger exempel på att våga 
möta den målgruppen av 
arbetstagare. Själv har han 
praktiserat det han talar om 
i de företag han själv verkat 
i, som Ragnsells och Max 
hamburgerkedja. 

Östra teatern från Stock-
holm, är specialiserade på 
föreställningar som tar upp 

de två variablerna, arbetsliv 
och funktionsvariationer.

– De belyser problemati-
ken med en viss humor och 
är väldigt igenkännande, 
säger Kalle Dahl,

Föreställningen leder 
sedan till en avslutande 
diskussion.
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”att ta samhällsansvar genom att anställa personer med funktions-
variationer och/eller nyanlända är en vinn-vinn-situation”, säger 
Kalle Dahl.

Gemensamma krafter ska 
locka fram ny arbetskraft

Det är viktigt att se möjligheter på arbetsmarknaden för människor med funktionsvariationer och nyanlända. något initiativtagarna Lena rosén från Finsam och Kalle Dahl 
från arbetsförmedlingen hoppas kunna förmedla vid Hela arbetskraften behövs som genomförs den 13 oktober på Ludvika gammelgård.

Hela arbets- 
kraften behövs
Halvdagen kommer att be-
handla en del frågeställningar 
och utmaningar som:
 z varför? vi står inför en gemen-

sam utmaning – hur kan vi lösa 
det tillsammans? 
 z det finns massor av lediga 

jobb/behov av att rekrytera 
arbetskraft och stora mängder 
människor som står utanför 
arbetsmarknaden. Hur får vi 
dessa att mötas?
 z Hur skall vi klara arbetskrafts-

försörjningen inom en nära 
framtid?
 z Ta hål på rädslor och fördomar 

om den potentiella arbetskraf-
ten, som i dag ofta står utanför.
 z Tydliggöra att hela arbetskraf-

ten behövs.

FAkTA

Finsam
i dalarna finns sju samordnings-
förbund. Finsams uppgift är 
att möjliggöra för de ingående 
parterna att samarbeta om ar-
betslivsinriktad rehabilitering 
för dem som hamnat utanför 
arbetslivet.
västerbergslagens Samord-
ningsförbund - Finsam består av 
landstinget, Ludvika och Smedje-
backens kommun, arbetsförmed-
lingen och Försäkringskassan.

FAkTA

Arbetsmarknadsprognos 
 z befolkningsprognos för 2014-2030. dalarna kommer där att ha ett 

minus på 15 458 invånare i åldern 18-64 år.
 z År 2025 kommer cirka 40 procent av alla som 2011 var sysselsatta i 

dalarna att ha gått i pension. i norra dalarna mer än hälften. detta är den 
högsta siffran i landet tillsammans med norrbotten.
 z Tittar man på efterfrågan på vård- och omsorgsutbildade ser bilden 

riktigt dyster ut för vården, men lovande för arbetssökande. då förvärvsar-
betande kurvan går ner, går efterfrågan skarpt upp.
 z 160 000 gymnasialt vård- och omsorgsutbildade saknas år 2035.
 z Om tio år saknas 14 500 lärare i förskolan, 5 200 lärare i fritidshemmen, 

16 700 lärare i grundskolans tidiga år, 19 100 lärare i grundskolans senare 
år och gymnasiet, 5 900 speciallärare/specialpedagoger och  
4 200 yrkeslärare.

 z ersättningsbehovet i Ludvika och Smedjebacken fram till 2025:
 Ludvika Smedjebacken
industri  770 200
vård/omsorg 500 200
utbildning 250 115

Källa: arbetsförmedlingen
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