ENDAST FÖR SAMHÄLLSENGAGERADE FÖRETAGARE

Har ni plats i personalrummet för en till?

Samordningsförbundet i Halland har ett riktat projekt för att hjälpa personer som
har varit borta från arbetsmarknaden länge. Vi har många lyckade exempel där människor

fått en andra chans. Ett av dem är vårt samarbete med Ecofix som anställt flera personer med
psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning. I fallet med Ecofix skedde rekrytering genom Arbetsförmedlingen. På baksidan finns information hur du går till väga om du vill göra samma sak.

”Jag betalade för en halvtid men fick långt mer än
100 % tillbaka.”
Fredrik Blum, ägare till limföretaget Ecofix

Vad är det för bakgrund på dem du
anställt genom Arbetsförmedlingen?
Dom jag har anställt har någon form av psykisk
funktionsnedsättning. Ofta finns ett inslag av att
det är jobbigt med gruppsamvaro på grund av
fobi, utbrändhet, blygsel eller liknade.

Hur uppkom tanken att prova
första gången?
Just då var vi i en expansionsfas.Vi
behövde verkligen en person till men
hade inte råd. Då hörde jag talas om
möjligheten att anställa någon för halva
kostnaden. Det passade perfekt.

Var du inte rädd att det skulle bli hög
sjukfrånvaro med tanke på personens
bakgrund?
Jo det är klart, men jag resonerade som så att
om jag betalar hälften så gör det inget om sjukfrånvaron är 50%. Mitt behov var en halvtidsanställning. Allt över det var bonus.

Hur blev det då?
I början blev det lite frånvaro men sedan tog
det inte lång tid innan han levererade och blev
samma tillgång som alla andra på företaget.
Med den goda erfarenheten har vi fortsatt att
anställa fler med liknande bakgrund.

I ett litet företag kan en person förstöra för hur hela gruppen och därmed hur företaget fungerar och levererar. Är det inte vanskligt att anställa
en person, och i ditt fall flera, med
psykosociala problem?
Absolut att jag funderade på hur de skulle
fungera i gruppen. Men ingen av farhågorna
har besannats. Mina medarbetare och jag har
hjälpt dem att komma in i arbetet. När de
sedan känner att de får förtroende får de självförtroende och klarat fler saker. De befintliga
medarbetarna växte också som personer och
effekten blev dubbelt så bra. Jag betalade för en
halvtid men fick långt mer än 100% tillbaka.

Vad fick dig att säga ja?
Den ekonomiska fördelen är ett absolut plus
när man expanderar. Att man får prova i tre
månader* är också väldigt bra, därmed
är risken liten när det sedan blivit en anställning. Och det absolut bästa är att
göra en medmänsklig gärning genom
att hjälpa en person in på arbetsmarknaden. Det blir ömsesidig nytta.

Hur menar du ömsesidig?
Jo, när vi får personer med speciella behov
ändras gruppdynamiken på arbetsplatsen. Jargongen blir lite mjukare. De som redan är här
växer som personer när de måste anpassa sig
till nya förutsättningar. Så nyttan är ömsesidig.
* En praktikperiod kan vara både
längre och kortare.

Var du inte rädd att produktiviteten
skulle sjunka?
Nej, egentligen inte. Eftersom jag betalar 50%
är min förväntan 50%. Än så länge har alla
varit bättre än förväntat.

Bara lyckade anställningar.
Har mycket tur kan man ha?
Arbetsförmedlingen har varit väldigt tydliga
och öppna med personernas bakgrund och
psykiska behov. Allt har stämt som de sagt.
Med kända fakta uppstår inga oväntade situationer. Dialogen har varit mycket bra och vi
har fått hjälp vid sidan av när det behövts.

Har kunderna reagerat?
Våra kunder är ju sällan här. Men de som har
fått reda på det har bara gett positiva kommentarer. Vi upplevs som ett företag som bryr sig
om andra.

Har det blivit mer administration?
Numera är allt på nätet så det tar inte många
minuter att fixa.

Några råd eller reflektioner till
andra företagare?
Personer som stått utanför arbetsmarknaden
uppskattar verkligen chansen. De anstränger
sig lite extra och är flexibla. Dessutom upplever
jag att jag fått mycket lojala medarbetare.

Nu har du en ny person i gruppen?
Ja, precis. Han är nog den mest allvetande av
dem alla. Jag kan sätta honom var som helst
och han gör ett fantastiskt jobb.

Fler samhällsengagerade
företagare i din omgivning:
ICA Maxi Flygstaden Halmstad, Lidl Sverige KB
K-Rauta i Halmstad, Travtränare Helena Eftertoft,
VIVAB i Falkenberg, IDUNA i Varberg,
Subway, Kungsbacka

De mjuka värdena i företagande ligger verkligen i tiden och det är ingen motsats till bra affärer.
Tvärtom är det ett extra värde i hur företaget uppfattas jämfört med andra som erbjuder ungefär samma sak. Allt fler upphandlingar ställer dessutom krav på policys som främjar miljö och värderingar.

Anställer du en person som varit borta från arbetsmarknaden länge kan du få:
• Ekonomisk kompensation för handledningskostnader.
• Arbetshjälpmedel utprovade och bekostade.
• Ekonomiskt bidrag till delar av lönekostnaden.
• Särskilt högriskskydd vid sjukfrånvaro.

Så här gör du om du vill samarbeta med oss:
Steg 1

Steg 3

Boka upp ett förutsättningslöst möte med oss.
Kontaktuppgifter finns här nedan.

Vi letar fram förslag på lämplig medarbetare
till dig. Du får möjligheten att genom praktik
lära känna individen närmare i ett första skede.
Därefter gör vi tillsammans en överenskommelse
om hur ett fortsatt samarbete skall se ut.
Syftet med anställningen är det ska vara en
vinst för alla parter. Företaget får good will och
en extra resurs. Den anställde får egen inkomst
och en tillhörighet på en riktig arbetsplats. Och
samhället i stort vinner en skattebetalare till som
bidrar till allas välfärd.

Steg 2
Vi kommer till er och kikar hur ni har det och
lyssnar in vad ni har för funderingar och hur
behovet ser ut för en eventuell anställning.

Vad är ett Individsamverkansteam?
I många fall krävs insatser från flera myndigheter för att ge bästa och effektivaste hjälp för en individ.
Individsamverkansteamet består därför av representanter från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunen och vården. Alla aktörer samordnas av Samordningsförbundet i Halland.

Ta kontakt med teamet i din kommun:
Kungsbacka:
Varberg:
Falkenberg:
Halmstad/Hylte:
Laholm:

ist.kungsbacka@sfhalland.se
ist.varberg@sfhalland.se
ist.falkenberg@sfhalland.se
ist.halmstad@sfhalland.se
ist.laholm@sfhalland.se
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Är du en samhällsengagerad arbetsgivare?

