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Kontaktperson 
Karin Holmquist 

Samverkanspart  
Arbetsförmedlingen 

Målgrupp  
Målgruppen är personer som har eller har haft en extratjänst inom Strömsunds kommun (87 st. 
personer). De allra flesta av de aktuella personerna är utrikesfödda samt lågutbildade utifrån den 
prioritering som skett och som legat till grund för en extratjänst.  

Mål  
Minst hälften av de personer som avslutat sin extratjänst inom kommunen skall ha en 
stadigvarande anställning (minst 3 eller 6 mån) eller påbörjat reguljära studier som inneburit en 
utskrivning från Arbetsförmedlingen. 

Förhoppningsvis kommer projektet att kunna bidra till att hitta nya vägar för samarbete mellan 
privata arbetsgivare, kommunen och Arbetsförmedlingen vilket leder till en bättre 
kompetensförsörjning över tid. 

Innehåll 
Projektet avser att hjälpa personer som avslutar sina Extratjänster till fortsatt anställning inom 
kommunens verksamheter eller inom det privata näringslivet. Detta genom att få en 
subventionerad eller osubventionerad anställning eller övergå till studier och på så vis hjälpa 
kommunen och dess företag med deras kompetensförsörjning och för en ökad tillväxt. 

Som matchningskoordinator är huvuduppgiften att bygga relationer med arbetsgivare och att 
rekrytera arbetsplatser till projektet, där deltagarna kan erbjudas anställning eller praktik, 
arbetsträning, samt att matcha personer med extratjänster till dessa arbetsplatser.  

Koordinatorn ska underlätta för personer som nyss haft eller har en extratjänst att komma ut i 
arbete. Detta dels för att arbetsgivaren ska hitta den arbetskraft den behöver men även för att 
bidra till den enskildes framtida försörjning. Arbetet innebär även att försöka förmå företagen att 
tänka nytt och bredare vid framtida rekryteringar. Detta arbete sker genom individuella kontakter 
med personer som har eller har haft extratjänst och presumtiva arbetsgivare. 

I samverkan med befintliga resurser, t.ex. SYV samt Arbetsförmedlingens etableringsresurser, 
arbetskonsulent samt språk- och praktiksamordnare på Arbetsmarknadsenheten ska koordinatorn 
överväga och genomföra andra aktiviteter som kan bidra till att stärka ställningen på 
arbetsmarknaden. 

Ett stärkt samarbete mellan de inblandade aktörerna kommer på såväl kort som lång sikt att ha en 
förväntad positiv effekt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
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Utvärderingsplan 
Kontinuerlig återkoppling kommer att ske till styrgruppen och kommunstyrelsens arbetsutskott 
utifrån målsättningen med projektet.  

SUS-rapportering sker löpande under projekttiden. 

Slutrapport kommer att upprättas i juni 2020. 
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