Studieresa till Activa i Örebro
11–12 september 2013

Nöjda projektdeltagare på plats i Örebro.

F

örväntningarna på besöket hos Activa var stora och uppfylldes med råge. Vi fick med oss det vi hoppats
på; ny kunskap, tips och metoder för att utveckla arbetet på hemmaplan och stötta i det tänk som metoderna Supported Employment och IPS innebär.
Activa arbetar enligt Supported Employment
Activa är en stiftelse som bildades redan 1989 av Örebro kommun och Örebro läns landsting. Redan från
starten arbetade verksamheten enligt Supported Employment. Enhetschefen Bertil Johansson är medlem i
den svenska föreningens styrelse samt vice president i den Europeiska föreningen. Förutom att bedriva verksamhet att stötta personer med funktionsnedsättning till att komma i arbete, arbetar man tillsammans med
Örebro universitet för att utveckla forskningen på området. Man utbildar ofta andra kommuner i Sverige
samt finns med både i nationella och internationella nätverk.
GRAF-projektets deltagare fick en presentation av Activamodellen, som är sprungen ur Supported Employment. Mycket känns igen från de utbildningar som genomförts i projektet, men på Activa delade de tydligt
upp sin verksamhet i olika grupper med olika ansvarsområden. De två viktigaste delarna för GRAF var jobbkonsulenterna och företagsgruppen. Jobbkonsulenterna arbetar som vi är vana vid, men har inte fokus på att
hitta arbetsplatser, det gör istället företagsgruppen, vars enda fokus är att hitta nya arbetsplatser, marknadsföra samt jobbmatcha utifrån ett underlag från jobbkonsulent. Det var företagsgruppens arbete som gav mest
intryck. Här kan du se bilder från presentationen av Activa.
Efter presentationen diskuterade vi hur det är att arbeta med Supported Employment. De flesta frågorna
handlade om svårigheten att hitta företag som kan tänka sig att ta emot deltagare, särskilt när man är så tydlig

med att det är anställning som gäller.
Ett tips var att se till att känna sin
marknad för att bredda branschen,
till exempel ta hjälp av webben och
allabolag.se.
– Det gäller att vidga vyerna och
inte bara gå på de första företag man
tänker på till exempel inom handel,
det finns så många fler, säger Ulrika
Gustafsson, utbildningsansvarig, som
både arbetar med att rekrytera nya
företag samt utbildar andra kommuner i ämnet.
Ulrika berättar att Activa är medlem i flera företagsföreningar samt
Ulrika Gustafsson.

delar ut ett pris varje år till det företag som man vill
lyfta fram. Men visst, även på Activa har man märkt
av de senaste årens lågkonjunktur.
– Men vi måste se till att vara förberedda när det
vänder, våra målgrupper står inte först i kön, säger
Bertil Johansson.
Bertil berättade även om två spännande projekt,
dels att man nu arbetar med att utveckla toolkitet
SE för andra verksamheter såsom missbruk och
unga skollämnare. Men också om ett projekt med
utlandspraktik för ungdomar. Det kan man läsa
mer om på Activas hemsida.
Vi lämnade Activa med många tankar och funderingar. Efter en trevlig middag med mycket diskussion och fortsatt utbyte av erfarenheter var det skönt
med vila. Dag 2 startade med en samling på Activa.
Det var dags för jobbskuggning.

Bertil Johansson, enhetschef och Örjan Samuelsson, verksamhetschef.

Jobbskuggning med konkreta tips
Ulrica Ziegler och Pia Denlov åkte med Mats Wickholm på ett återbesök till företaget Drifti.

Ulrica, Mats och Pia.

Jenny Pehrsson och Marie Wegelt åkte
med Helene Gyhlenius på ett nybesök hos
SISU.
– Jobbskuggningen var bra på det sättet
att man fick med sig konkreta tips på hur
man själv kan agera i ett möte med arbetsgivaren. Roligt och utvecklande att få vara
med och följa en kollegas företagsbesök,
säger Marie Wegelt, arbetsmarknadshandläggare, Mölndals stad.

Jenny, Helene och Marie.

Marie Dahlberg, Gunilla Knapp och
Annelie Oscarsson åkte med Lena
Ståhl på ett uppföljningsbesök hos
Pikab.
– Resan var inspirerande. Intressant att höra hur företagsgruppen
och arbetskonsulentera arbetade
tillsammans. Jobbskuggningen var
jättebra, önskar bara att jag kunde
fått vara med på fler företag eftersom besöket på PIKAB var lite kort.
Trevligt med mingel och utbyte av
erfarenheter, säger Marie Dahlberg,
daglig verksamhet, Lerums kommun.
– Aktiviteten var väldigt inspireMarie, Anneli, Lena och Gunilla.
rande, och att få träffa dessa människor som arbetade på stället var en kick. Intressant att se deras upplägg och entusiasm inför sina olika
uppdrag. Jobbskuggningen var jättebra, önskar bara att jag kunde fått vara med på ett första besök med nytt
företag, där är man lite osäker på hur man ska gå fram och finna självförtroendet att sälja in våra deltagare.
Vi är jättenöjda med resan i sin helhet, säger Anneli Oscarsson och Gunilla Knapp, Arbetskraftens dagliga
verksamhet, Härryda kommun.

Lars, Enver och Nima lyssnar på Regina Olsson Wennlöf, personalansvarig VÅÅB.

Enver Zuta, Lars Söderberg, Nima
Faghih och Nicholas Singleton
åkte med Ronny Andersson på ett
återbesök hos VÅAB, som bland
annat arbetar med elektronikåtervinning, ett företag som tidigare
varit engagerat och anställt personer.

– Jag fick med mig några tankar och konkreta tips som
vi på arbetsmarknadsenheten i Stenungsund kommer
att ha nytta av. Besöket blev en bekräftelse på att den
arbetsfördelning som vi har idag, där konsulenter och
praktiksamordnare har skilda arbetsuppgifter men ett
nära samarbete, faktiskt leder till goda resultat och en
fördjupad kunskap och kompetens hos personalen som
är fördelaktig. När det gäller det praktiska arbetet så tog
jag med mig budskapet att vi behöver lägga stor vikt vid
att vara bra på marknadsföring av våra deltagare. Detta
var en påminnelse från SE-utbildningen om att vi inte
enbart behöver förlita oss på arbetsgivares givmildhet
Första sortering av elektroniskt avfall.
utan snarare kunna presentera det mervärde som deltagarna tillför verksamheten, säger
Nima Faghih, praktiksamordnare arbetsmarknadsenheten, Stenungsunds kommun.
Jobbskuggningen var mycket givande och inspirerande. Ett antal konkreta tips och metoder följde med
nöjda deltagare på bussen hem till Göteborg. Vi ser redan nu fram emot ett besök till nästa år.

Program för studieresan
11 september
08.30 Avresa med buss från Nils Ericsonterminalen i Göteborg, samling 8.20.
Vi åker direkt till Activa och äter lunch där. Under eftermiddagen får vi information om verksamheten och
deras uppdrag. Vi utbyter erfarenheter från våra verksamheter. Du som åker med förväntas kunna presentera
din verksamhet och ditt uppdrag.
17.00 åker vi till hotellet i centrala Örebro. Gemensam middag och reflektioner.
12 september
Frukost på hotellet
8.40 buss till Activa. Uppdelning i mindre grupper för arbetsskuggning. Vi diskuterar våra uppdrag tillsammans med kollegor och utbyter erfarenheter. Avslut med lunch.
13.00 Bussresa tillbaka till Göteborg, beräknad hemkomst 16.30.

