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EU ger mer pengar till Hässleholm 2012
Hässleholm tilldelas åtta miljoner i projektbudget för goda insatser på integrations- och
arbetsmarknadsområdet. Det framgångsrika SUSA-projektet, som är ett samarbete
mellan Arbetsmarknadsenheten, SFI, Socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen, kan
därmed fortsätta t.o.m. oktober nästa år.
Under ca tre år har Arbetsmarknadsenheten i projektform arbetat med omställning av
verksamheten, som har gått från sysselsättningsskapande aktiviteter i grupp, till mer
kvalificerade, individanpassade insatser. Som exempel kan nämnas att AME före 2008
generellt placerade arbetslösa invandrarkvinnor i ”sy-gruppen”, där de fick sysselsätta sig
med brodering av olika slag. Verken som producerades såldes sedan i secondhand-butiken
Ekorren. En social insats som sannolikt någorlunda förbättrade individernas mående, men
som knappast genererade till självförsörjning eller varaktig lösning på den individuella
problematiken.
De senaste åren har flyktingströmmarna till Sverige ökat och för Hässleholms del har det
inneburit att vi har tagit emot ett stort antal flyktingar, främst lågutbildade. Under den tiden
har vi också märkt att den psykiska ohälsan generellt bland arbetssökande deltagare på
Arbetsmarknadsenheten kraftigt har ökat. Vi har uppmärksammat och påtalat att ansvariga
myndigheters insatser inte varit tillräckliga, och därför tvingats att ställa om kommunens
arbetsmarknadsinsatser på Arbetsmarknadsenheten för att möta målgruppens behov. Detta har
skett parallellt med att budgeten för dessa insatser har sänkts, som idag uppgår till ca 40 % av
2006 års budgetanslag. De goda insatserna har varit möjliga tack vare stora, tillfälliga externa
projektmedel, företrädesvis från Europeiska socialfonden. De extra anslagen har bl.a.
inneburit att kommunen tillfälligt kunnat rekrytera personal med spetskompetens på
integration och arbetslivsinriktad rehabilitering.
Som ett kvitto på att insatserna varit goda tilldelas Hässleholm ytterligare anslag från EU,
främst för att kunna implementera delar av projektorganisationen i ordinarie verksamhet och
för att sprida konceptet till andra kommuner. Projektbudgeten är på drygt åtta miljoner kronor,
som ska räcka under perioden februari till oktober 2012.
Arbetsmarknadsenheten ska fortsätta söka externa projektmedel, som är ett välkommet ett
tillskott till den kommunala budgeten och för skattebetalarna i Hässleholm. Det behövs, om vi
ska bedriva optimala kommunala arbetsmarknadsinsatser. Kommunen kan emellertid inte
förlita sig på tillfälliga projektmedel vi själva inte styr över och därför pågår just nu ett
intensivt arbete som ska fastställa hur en långsiktig, kostnadseffektiv organisation bör se ut.
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Insatserna på arbetsmarknadsområdet är något som inte bara berör Arbetsmarknadsenheten
och förvaltningen för Arbetsmarknad och kompetensutveckling. De berör flera andra
förvaltningar också. Om t.ex. skolan kopplas in i ett tidigt skede kan behovet av
arbetsmarknadsinsatser för en individ i vuxen ålder minska eller t.o.m. inte behövas alls. Goda
arbetsmarknadsinsatser kan också göra att en individ inte hamnar i ett livslångt bidragsbehov
inom Omsorgsförvaltningen eller långvariga behov av ekonomiskt bistånd från
Socialförvaltningen.
Som ytterligare kvittens på de goda arbetsmarknadsinsatserna i Hässleholm finns
jämförelsestatistik med andra kommuner. Generellt har utbetalningarna av ekonomiskt
bistånd ökat i kommunerna. Förklaringsgrunderna är flera utförsäkringar och det kärvare
arbetsmarknadsläget. Hässleholm hävdar sig trots detta väl bland andra kommuner i Sverige.
Om Hässleholm jämför sig med andra kommuner som befolkningsmässigt är av samma
storlek, finner vi att utbetalningen av försörjningsstöd relativt sett, befinner sig på en låg nivå.
Utbetalning av ek. bistånd,
jämförelsekommuner
Kostnader: kvartal 1 2010
Kostnader: kvartal 1 2011

Uddevalla Nyköping Skövde Hässleholm Borlänge
11 053
9 068
5 842
6 306
20 413
11 944
9 170
5 873
6 615
22 657

Vi tror inte man kan prata om vinnare, snarare är den som blir arbetslös eller på annat sätt
försvinner från arbetsmarknaden den störste förloraren. Genom aktiva arbetsmarknadsåtgärder
i kommunal regi, via Arbetsmarknadsenheten och AK-förvaltningen, kan man möjliggöra för
den enskilde att dennes chanser ökar på arbetsmarknaden.
Prognos om ökat behov av kommunala arbetsmarknadsinsatser
Prognosen över antalet personer som beräknas behöva kommunala arbetsmarknadsinsatser
under 2012 är att de kommer att öka ytterligare, och framförallt är det behovet av
arbetslivsinriktad rehabilitering som kommer att öka mest.
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