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HiQ ÖPPNAR DÖRREN TILL ARBETSMARKNADEN
Nu blir det lättare att nyanlända att integreras i det svenska samhället redan innan de
beviljats asyl. HiQ har utvecklat webbapplikationen Anställ Privat åt Adalta, en tjänst som
radikalt förenklar för privatpersoner att anställa privatpersoner.
– Det känns extra bra att hjälpa människor, som annars har svårt att komma in på
arbetsmarknaden, att kunna få jobb, säger Anna Kleine, vd på HiQ Skåne.
Anställ Privat gör det möjligt att som privatperson anställa en annan privatperson utan att behöva
sätta sig in i de lagar och regler som gäller. Tjänsten gör en annars administrativt tung uppgift lätt,
genom att skapa de nödvändiga avtalen, ansökningarna och rapporterna som både Skatteverket och
Migrationsverket kan efterfråga.
– Vi drivs av att förenkla och förbättra för människor med hjälp av teknik, och det här är ett jättebra
exempel på hur vi kan göra något svårt och krångligt till något enkelt och användbart, säger Anna
Kleine.
Som användare fyller du bara i grundläggande uppgifter och betalar den administrativa kostnaden via
Swish, sen sköter systemet resten. När arbetstiden sedan rapporterats i systemet skapar Anställ
Privat en ifylld förenklad arbetsgivardeklaration, som gör det lätt att deklarera.
– Vår drivkraft är framför allt att underlätta för de människor som kommer till Sverige. Om man får
chansen att arbeta medan man söker fast arbete får man en möjlighet att lära känna Sverige, prata
svenska, bygga upp ett nätverk och få en merit till i sitt CV, säger Cecilia Brunnström, en av grundarna
av Anställ Privat.
Arbetsuppgifterna kan variera, men vanliga göromål som gräsklippning, hundrastning, staketmålning
eller installera nya program på datorn är de mest populära. Tjänsten lämpar sig framförallt för korta
anställningar, till exempel för asylsökande, pensionärer eller skolungdomar.
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HiQ skapar en bättre värld genom att förenkla och förbättra människors liv med teknik och kommunikation. Vi är
en given partner till alla som vill skapa resultat som gör skillnad i en digitaliserad värld. HiQ har 1600 specialister
och finns i fyra länder. Bolaget grundades 1995 och är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap. För mer
information och inspiration, besök www.hiq.se

