Nomineringen sker i kategorin:
Nyanländas delaktighet i landsbygdsutveckling
Namn
iKEF Högbo
Motivering till nomineringen
Projektet har syftat till att inkludera utrikesfödda personer på arbetsmarknaden. Detta har dels gjorts
genom att inkludera deltagarna i yrkesinriktad praktik och att utveckla aktiviteter och mötesplatser
mellan de utrikesfödda och de lokala aktörerna i området. Projektet har varit framgångsrikt då man
kan se att många av deltagarna har fått en sysselsättning efter projektslut.
Konkreta resultat
I projektet har majoriteten av deltagarna fått en anställning efter avslutat deltagande. Totalt har 80
procent av deltagarna fått en anställning direkt efter avslutat deltagande. Sex månader efter avslutat
deltagande har 88 haft en anställning.
Bakgrund och målgrupp
Målgruppen var utrikesfödda deltagare som står långt från arbetsmarknaden. Syftet var att öka
deltagarnas anställningsbarhet och inkludering i samhället. Projektet ägs av Sandvikens kommun där
olika kommunala kontor varit inblandade i projektet. Andra aktörer som engagerats i satsningen är
också Samhall AB, Arbetsförmedlingen och Högbo Bruk (en gårdsförening). De som har gynnats av
satsningen är främst de individer som deltagit i projekt som tidigare står långt ifrån
arbetsmarknaden. I projektet har man försökt medvetandegöra deltagarnas kompetenser. Projektet
har varit uppdelat i en teoretisk del och en praktisk del. De praktiska delarna har i huvudsak fördelats
på aktiviteter med gårdshandelsföreningen
Geografisk täckning
Sandvikens kommun
Tidsperiod
Start: 2016, Slut: 2018
Från vilken fond kom EU-finansieringen?
Programmet för lokalt ledd utveckling med stöd från regionala utvecklingsfonden och socialfonden
Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet?
Leader Gästrikebygden
Koppling till programmålen (se målen längst upp på sidan) Projektet ligger i linje med målen inom
socialfonden, att stärka individens ställning på arbetsmarknaden, vilket projektet gör. Resultatet visar
att projektet har stärkts individens anställningsbarhet och har även bidragit till att dessa deltagare
har kommit i sysselsättning.
Kontaktperson för nominerat förslag
Sandvikens kommun: Nenad Tolic (Arbetslivsförvaltningen) nenad.tolic@sandviken.se 026-242010
Ditt namn och myndighet/organisation
Sanna Sulander Jordbruksverket
Din e-postadress
sanna.sulander@jordbruksverket.se

