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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklarationer  •  Energideklara-
tioner  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  
Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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ÄLVÄNGEN. Efter en 
längre tids sjukskriv-
ning har Fredric Blå-
holtz hittat tillbaka till 
sitt liv.

Tack vare ett nära 
samarbete mellan 
Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan 
kunde han börja arbets-
pröva på Cogra Pro AB, 
där han nu är anställd.

– Vi kände direkt att 
Fredrik passade in hos 
oss och gjorde mycket 
nytta, säger hans 
arbetsgivare Karin 
Kwarnmark.

Maskinerna är många, tek-
niken komplicerad och leve-
renstiden på de färdiga möns-
terkorten kort. Det är många 
moment som ska stämma för 
att produkterna ska bli enligt 
kundernas önskemål. 

Inte fler än omkring 15 
personer arbetar på företa-

get, vilket gör att de lägger 
stor vikt vid personlig till-
lämpning när de nyanställer. 

Fredric Blåholtz har 
många erfarenheter med 
sig, både från sina över 400 
högskolepoäng som han läst 
under sammanlagt 10 års tid 
och från arbetslivet. Han är 
bland annat utbildad elek-
tronikingenjör på Chalmers, 
även om han själv är noga 
med att poängtera att det 
fattas 15 poäng för examen. 

Ett tag jobbade han heltid 
på Proffice samtidigt som han 
var timanställd som utveck-
lingsingenjör inom kretskort. 

Det var under den tiden 
han blev sjukskriven för en 
psykisk sjukdom som höll 
honom borta från arbetet i 
ett och ett halvt år. 

Introducerande möte
Vändningen kom i janua-
ri 2011 när han genom så 
kallad handlingssamverkan 

mellan Ar-
betsförmed-
lingen i Ale 
och Försäk-
ringskassan 
fick möjlig-
het att börja 
arbetspröva.

– På första 
mötet, där 
handläggare 
från respek-
tive myndig-

het närvarar, går man igenom 
vad det innebär att arbetsprö-
va och inom vilket område 
som skulle passa. Man försö-
ker fånga upp personens in-
tressen och egna idéer, berät-
tar Maja Sandberg Bremell, 
handläggare på Försäkrings-
kassan.  

Under ett års tid i samband 
med arbetsprövningen beta-
las rehabiliteringsersättning 
ut av Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingens roll 
i samarbetet är bland annat 
att förmedla prövningsplat-
ser, vilket förutsätter att det 
finns företag som är villiga att 
ställa upp med dessa.

– Vi har goda relatio-
ner med företagen och har 
därför många prövoplatser 
till sökande, säger Reimond 
Ardner på Arbetsförmed-
lingen i Ale/Lilla Edet. 

Inga produktionskrav
Fredric, som tidigare hade 
köpt mönsterkort från Cogra 
i Älvängen, frågade om han 
inte kunde få arbetspröva 
hos dem och vd:n Mikael 
Kwarnmark var positiv från 
första stund.

– Precis i början jobba-
de jag bara två timmar om 
dagen, men blev ändå helt 
slut. Jag hade ingen ork alls 
och man tappar självkänslan 
när man bara går hemma, 
säger Fredric.

Till att börja med pillade 
han mest med maskiner som 
det inte var så noga med för 
att successivt få en allt mer 
betydelsefull roll. 

– Den som arbetsprö-
var ska inte ha några pro-
duktionskrav på sig utan i 
lugn och ro få möjlighet att 
hitta tillbaka till arbetslivet. 
Tanken är att arbetspröv-
ningen ska mynna ut i arbets-
uppgifter som blir hållbara på 
sikt. Ett stressigt och kravfyllt 
jobb kanske inte är det bästa 
för den som varit sjukskri-
ven en längre tid, säger Maja 
Sandberg Bremell.

Under hela tiden hålls re-
gelbundna möten med För-

säkringskassan och Arbets-
förmedlingen för att följa upp 
och säkerställa att allt går som 
planerat. 

Fick anställning  
Fredric trivdes på Cogra från 
första stund och fann sig väl 
tillrätta med både kollegor 
och arbetsuppgifter. 

– Det är mogna människor 
som jobbar här så det blir inte 
en massa trams. Alla är schys-
sta och trevliga. Det känns 
jättebra att ha börjat jobba 
igen och dessutom uppskat-
tar man sin fritid mycket mer.

Ganska snart kunde han 
gå upp i arbetstid och redan 
innan arbetsprövningen var 

över jobbade han heltid. 
Då hade han också gjort sig 
oumbärlig som servicetekni-
ker och fick därför en anställ-
ning i början av 2012. 

Karin Kwarnmark, som 
varit hans handledare under 
arbetsprövningen tvekade 
aldrig på att anställa Fredric.

– Att han varit sjukskriven 
en längre tid ser vi inte som 
ett hinder utan mer som en 
erfarenhet. Alla kommer vi 
med varsitt bagage och det är 
inget som ska få stå i vägen, 
så länge man är duktig på det 
man gör. 

Söndag 1 april kl 11-15
Hjärtumsgården

Försäljning av slöjd- och konst-
hantverk. Lotteri och café.

Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV
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Har fått gnistan tillbaka
– Fredrik Blåholtz fick jobb genom handlingsssamverkanamverkan

Fredric Blåholtz fick anställning som servicetekniker på Cogra Pro AB i Älvängen efter en 
längre tids sjukskrivning. Karin Kwarnmark var hans handledare. Reimond Ardner från Ar-
betsförmedlingen och Maja Sandberg Bremell, handläggare på försäkringskassan är delaktiga 
i handlingssamverkan som ger allt fler långtidssjukskriva arbete. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se


