IN Åmål
Åmåls kommun har beviljats drygt
15 miljoner kronor av Asyl-, migrations- och integrationsfonden till
projektet IN Åmål. Genom projektet
vill Åmåls kommun stärka tredjelandsmedborgare mot egen försörjning och
säkerställa att den kompetens som
efterfrågas av arbetsgivare i kommunen Nya modeller utvecklas och testas
Projektet har sin verksamhet på Ågården i centrala Åmål. Förutom
finns tillgänglig och svarar upp mot
kompetenshöjande aktiviteter för deltagarna, finns också ett
rekryteringsbehoven på både kort
informationskontor i lokalen där tredjelandsmedborgare kan få
och lång sikt.
vägledning i var man vänder sig i olika vardagsfrågor.
Modellerna som skapas i projektet, testas i projektets olika
aktiviteter. De utvecklas i dialog med deltagare och samverkanspartner, för att sedan integreras i ordinarie verksamhet.
Målet är att IN Åmål ska vara en ”guide” till en effektiv inkludering av tredjelandsmedborgare både i arbetslivet och som
medborgare i Åmåls kommun.

Modeller som utvecklas i IN Åmål
•
•
•
Utvecklingsplattformen IN Åmål drivs av Åmåls kommun
under perioden 2020-2022. I projektet ska nya metoder
och modeller skapas för att nå en mer effektiv etablering
av tredjelandsmedborgare.
Målet är att höja kompetensnivån hos arbetssökande
utifrån arbetsgivares behov och arbetssökandes möjligheter.
Genom IN Åmål vill Åmåls kommun bygga en stark och
relevant rekryteringsplattform, där målet, att nå en lyckad
matchning, har bästa möjliga förutsättningar.

Ditt företag kan göra skillnad
Som ny i ett land är det mycket att lära sig. Både i vardagen
i mellanmänskliga relationer och på en arbetsplats.
Här kan du som arbetsgivare vara en aktiv samverkanspartner genom en arbetsplatsintroduktion eller en yrkesbedömning. Under en tidsperiod får en deltagare från IN
Åmål lära sig mer om hur en arbetsplats fungerar, om ett
yrke eller få tidigare erfarenheter från arbetslivet validerade.
Som arbetsgivare kan du på det här sättet också lära känna
potentiella nya medarbetare. Medarbetare som kan
bidra med nya idéer, kompetenser och förmågor, som kan
stärka verksamheten och ge nya perspektiv.

•
•
•

Kartläggning som skapar motivation
Företagsrådgivning anpassad till målgruppen
Arbetsmarknadskunskap för kvinnor med liten eller
ingen arbetslivserfarenhet
Yrkeskompetensbedömning
Arbetsplatsintroduktion med förstärkt individuellt stöd
Hälsoutbildning

Utbildningar i svenska, samhällskunskap, jämställdhet
och demokratiska värderingar genomförs löpande under
projekttiden.

”Före - Under - Efter”
Kvalitetssäkring av aktiviteter
Inför varje aktivitet lägger vi ett gediget arbete på förberedelser. Vi tror att relevanta förberedelser inför varje
uppgift ger ett bättre resultat på lång sikt. Har personen tillräckligt med kunskap i svenska? Har hen relevant kunskap
om arbetsplatsen där deltagaren ska arbetsträna?
Under aktiviteter hos en arbetsgivare har både den som
arbetstränar och arbetsgivaren, ett kontinuerligt stöd
av en projektmedarbetare. Efter varje aktivitet görs en
utvärdering. Fyllde aktiviteten syftet? Vad resulterade
den i?
Utifrån deltagarens, arbetsgivarens och handledarens
utvärdering, planeras för nästa steg. Det kan vara en förlängd praktik, en anställning, kompetensutveckling inom
IN Åmål eller reguljära utbildningar.

Kontakt
Mail: in.amal@amal.se
Tel: 0532-77 72 10
Webb: www.amal.se/inamal

Projektmedarbetare
Arbetskonsulent Caroline Björkman

Samverkan - nyckeln till framgång!
Genom breda och kreativa samarbeten ges bästa förutsättningar för en hållbar etablering och arbetsmarknad.
I kommuner där mångfald och inkludering är självklara,
har arbetet för att möta behov av kompetent arbetskraft
fått utrymme att växa.

Mail: caroline.1.bjorkman@amal.se
Tel: 0532 - 77 72 06
Arbetsmarknadssamordnare Kari Charles-Harris
Mail: kari.charles-harris@amal.se
Tel: 0532 - 77 72 08
Pedagog Britt-Marie Johansson
Mail: britt-marie.johansson@amal.se
Tel: 0532 - 77 72 04
Hälsosamordnare Malin Sjöman
Mail: malin.sjoman@amal.se
Tel: 0532 - 77 72 09
Språkstödjare Samir Rizkallah
Mail: samir.rizkallah@amal.se
Tel: 0532 - 77 72 07
Projektledare Eva Lindgren
Mail: eva.lindgren@amal.se
Tel: 0532 - 77 72 03

- Har du som arbetsgivare möjlighet att ta emot en deltagare
på en arbetsplatsintroduktion där hen får möjlighet att lära
sig mer om hur det fungerar på en arbetsplats eller om ett
specifikt yrke?
- Har företaget möjlighet att genomföra en yrkeskompetens
bedömning? Här får en deltagare tidigare kunskaper inom
ett yrke bedömda utifrån vad som gäller på den svenska
arbetsmarknaden. Det kan även handla om att bedöma en
deltagares förmåga att utvecklas mot ett specifikt bristyrke.
- Är ni som företag intresserade av att genom mentorskap
stötta arbetssökande mot ett arbete?

Det finns många möjligheter till utveckling och att bygga
samarbeten som alla vinner på!
Intresserad? Hör av dig till oss så berättar vi mer.

Varmt välkommen till IN Åmål!

Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva
ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrationsoch integrationsfonden.

