
  

Janne Paulsson. Mars 2017 
 

ASAP Robertsfors kommun. 
Lägesrapport. Mars 2017 

Projektets syfte är att hjälpa arbetslösa i kommunen till anställning, praktik, utbildning och till 

meningsfull sysselsättning (i väntan på pension, arbete eller annat). 

Projektet har varit igång i drygt 8 månader.  

Deltagarna kom inledningsvis från den grupp som blev arbetslösa i samband med nedläggningen av 

Element Six, på senare tid så har det främst varit utrikesfödda och enstaka ungdomar utan 

gymnasiekompetens som anvisats till projektet. 

I lokalen har den dagliga verksamheten till stor del handlat om att bygga kompetens hos individerna, 

ett stort antal kortare utbildningar har genomförts, allt från grundläggande företagsekonomi och 

röjsågsutbildning till digital bildbehandling.   Vid sidan av detta så har projektet gjort ett stort antal 

studiebesök för att skapa kontakter med yrkesutbildningar och arbetsgivare.  

Det viktigaste för projektet är att på individnivå stötta individerna att på något sätt närma sig 

arbetsmarknaden, och parallellt med detta skapa en meningsfull vardag.  

Projektet har också en öppen verksamhet där vi varje vecka arrangerar träffar för arbetslösa som inte 

tillhör projektet. Till dessa kommer mellan 20 och 30 personer varje vecka, främst f.d. medarbetare 

på Element Six. 

Det som idag främst hindrar deltagarna från att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden är: 

Bristande kunskaper i svenska. 

Hög ålder i kombination med sjukdomsrelaterade begränsningar. 

Avsaknad av körkort. 

Bristande datamognad. 

Svagt personligt nätverk. 

Kompetensbrist. 

 

Många av dessa hinder kan ASAP arbeta för att minska effekterna av. Men för en grupp av deltagarna 

så blir fokus på att skapa en meningsfull daglig sysselsättning.  

Under våren så arbetar vi för att förbereda Bruksmuseet inför sommarsäsongen, vi kommer att skapa 

en butik för lokalproducerade varor, främst slöjd, bygga upp en avdelning som beskriver 

diamantepoken, arrangera kulturaftnar och skapa ett sommarcafé.  Samtidigt jobbar vi för att skapa 

förutsättningarna för en returmarknad vars syfte är att: 

 Lagerhålla kommunens överskottsmaterial, främst möbler och göra det tillgängligt och 

sökbart för all kommunal verksamhet och minska risken för att onödiga inköp görs av 

material som redan finns.  

 Till allmänheten sälja överskottsmaterial som bedöms vara av lågt intresse för kommunens 

verksamheter.  

 I samarbete med Fagerliden ta hand om sopor som förtjänar en andra chans. Renovera eller 

nyskapa produkter.  
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Lite siffror 

Projektet avslutas i december 2018. 

28 personer har hittills tagits emot som deltagare i projektet.  Innan projektets slut är målen att 40 

personer ska ha deltagit. Viket betyder att för tillfället har projektet haft fler deltagare än plan. 

2 deltagare har anvisats från socialkontoret, övriga från arbetsförmedlingen. 

Av de 28 har 12 gått vidare. 

1 har startat eget företag 

2 har gått till anställning 

1 har fött barn och gått på föräldraledighet 

1 har gått i pension 

3 har gått vidare till yrkesutbildningar 

1 har påbörjat studier vid folkhögskola 

1 långtidssjukskriven 

1 har avbrutit 

  

De kvarvarande 16: 

3 deltagare är timvikarier på skola och förskola, det vill säga i projektet när de inte har vikariat. 

2 deltagare jobbar aktivt med att bygga upp en returmarknad  

3 deltagare arbetar med att utveckla Bruksmuseet och ska driva det under sommaren. 

5 deltagare i aktiv språkträning (språklärare har tillförts projektet) 

2 deltagare bygger upp sin datakompetens 

1 deltagare praktiserar för närvarande på en arbetsplats där praktiken inom en vecka övergår i 

anställning. 

 

 

  

 

 


