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Uppsagda får hjälp
att komma vidare
GÄVLE De som blir uppsagda från jobb inom kommuner och landsting ska
snabbt få hjälp.
Det är grundtanken med
Omställningsfonden.
– Att söka jobb är också
ett jobb. Vi är specialister på det, säger Krister
Aadde.
Omställningsfonden har bara
funnits sedan den 1 januari i år.
Hittills har cirka 1 000 personer
i hela landet skrivit in sig, men
hur många som har fått nytt
jobb är oklart.
– Det är för tidigt att säga ännu, det har gått för kort tid för
att vi ska ha vettiga siffror, säger
Krister Aadde, rådgivare för re-

gion Mitt som Gävle tillhör.
Han hjälper nyuppsagda på
olika sätt, bland annat med att
skriva cv och göra muntliga presentationer av sig själva.
– Många kan väldigt mycket men

är dåliga på att berätta om det,
säger han.
Hur omställningsprocessen
ser ut varierar beroende på individens önskemål. En personlig assistent med lång erfarenhet vill kanske gå vidare och bli
undersköterska.

Då skapas en handlingsplan
som kan innehålla kompletterande studier på Komvux, eller ”validering” som leder fram
till intyg på tidigare informella
kunskaper.

– Vi kopplas in på ett tidigt
stadium, kanske två veckor efter ett uppsägningsbesked. Allt
bygger på vilka egna idéer och
tankar de uppsagda har om sig
själva, vad de vill göra och vilka sidor de vill utveckla. Sedan

stöttar vi så mycket vi kan, säger
Krister Aadde.
Erik Wikström
026-159629
erik.wikstrom@gd.se

FAKTA • Komplement till Arbetsförmedlingen
1,1 miljoner anställda omfattas av Omställningsfonden. De
allra flesta jobbar inom kommuner eller
landsting.
Försäkringen gäller
för den som har jobbat minst ett år, varit tillsvidareanställd
och jobbat mer än 40
procent.

Omställningsfonden har 20 anställda
varav tio är rådgivare
med ansvar för olika
delar av Sverige.
Arbetsgivarna betalar in 0,1 procent av
de anställdas löner
till fonden som i dag
innehåller 275 miljoner kronor.

Omställningsfonden bygger på ett
avtal som Sveriges Kommuner och
Landsting och Arbetsgivarförbundet
Pacta har träffat med
fackförbundet Kommunal, OFR:s förbundsområden och
Akademikeralliansen.
Källa: Omställningsfonden.

Tafsande män
på Halloweenfest
Gävle En kvinna i 20-årsåldern har polisanmält sexuellt ofredande under en Halloweenfest på högskolan i
lördags.
Enligt kvinnan kom två
män fram till henne och
började tafsa på hennes
bröst och bakdel.
Efter samråd med en vän
beslutade hon sig för att anmäla männen.

Exsambo lurade
till sig halva huset
Gävle En kvinna har anmält
att hennes tidigare sambo, i
40-årsåldern, har förfalskat
hennes namnunderskrift
på ett dokument som innan
gav kvinnan ensamrätt till
huset.
Enligt kvinnan har mannen efter förfalskningen
fått tillgång till halva huset.
Brottsmisstanken gäller urkundsförfalskning.

Chokladtjuv
anmälde väktare
Gävle En man i 30-års
åldern hävdar att han misshandlats av butiksväktare
efter att han stulit cirka
50 chokladkakor i en livs
medelsbutik i Gävle.
Mannen blev påkommen
av väktarna i måndags kväll
då han skyfflade ner choklad till ett värde av cirka
590 kronor i en medhavd
väska.
Enligt mannen ska de två
väktarna sedan ha slagit honom.
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18-åring anmälde
sig hos polisen

Anna Hakobyan får hjälp från Omställningsfonden med att validera sina kunskaper och sin utbildning.
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Anna vill bli sjuksköterska igen
GÄVLE Anna Hakobyan blev
uppsagd från sitt jobb som
undersköterska på BB.
Hon är egentligen utbildad
sjuksköterska och får nu
hjälp av Omställningsfonden med att bland annat
validera sina kunskaper
och sin utbildning.
I dag jobbar hon på äldreboendet i Andersberg.
– Jag är så nöjd. Jag har verkligen fått hjälp, säger hon.
Anna kom till Sverige från Armenien 2001. I Armenien hade

hon jobbat som barnmorska
och sjuksköterska i 15 år. I Sverige har hon jobbat på BB i Gävle som undersköterska i sex år.
Genom Omställningsfonden får

hon nu hjälp att validera sin utbildning till sjuksköterska och
barnmorska.
– Efter att ha blivit uppsagd
fick jag brev från omställningsfonden. De ville veta hur de
kunde hjälpa. Tidigare har jag
bara fått olika besked, antingen att jag är överkvalificerad för
vissa jobb eller att min utbildning inte gäller och jag mås-

te läsa om hela utbildningen i
Sverige eller att jag inte har något betyg i svenska. Nu hjälper
Omställningsfonden mig att validera min utbildning. Jag har
gjort elva prov i Stockholm och
har nu ett kvar. Det har varit lite jobbigt men det har gått bra,
säger hon.
Hon säger att Omställningsfon-

den även hjälpt henne med saker som att sätta ihop ett cv.
– Och jag har även fått hjälp
med kursmaterial och resorna
till Stockholm. Jag har haft en
kontaktperson som verkligen

engagerade sig och lyssnade.
Han kom även hit till Gävle för
att träffa mig.
Nu hoppas hon kunna få jobba

på Gävle sjukhus igen.
– Jag vill ju helst jobba som
sjuksköterska. Det är ju det jag
är utbildad till. Men jag trivs
även på äldreboendet. Kanske
skulle jag kunna göra båda delarna om det inte finns heltidsjobb. Huvudsaken är att jag får
jobba.
Sofia Öhlander
026-159617
sofia.ohlander@gd.se

Gävle En 18-åring, efterlyst
för att ha avvikit från ett
behandlingshem, dök i fredags upp vid entrén till polishuset i Gävle.
Efter att ha fått kontakt
med polisen berättade han
hur han sett hur ”vänners
vänner” utförde en grov
misshandel mot en man
norr om Gävle.
Det ska ha förekommit både skallningar och slag med
tillhyggen mot offret.
Det märkliga är att ingen händelse som liknar den
som 18-åringen beskriver
har kommit till polisens
kännedom.

Duo åtalas för
stölder i Hofors
Hofors En 26-årig Hoforsbo som tidigare haft Outlawsanknytning har åtalats
för stöld på en gård i Storvik
i slutet av oktober.
Tillsammans med en
24-årig kumpan från Sandviken ska han ha kommit över
bland annat en båtmotor,
en vedklyv och en minimotorcykel.
Samma natt ska de ha
gjort inbrott i en personbil
i Hofors och stulit gps, bilstereo, antenn och hörlurar.
Männen nekar till brott.

