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Mer än 300 personer har slussats ut från
Arbetsmarknadsenheten 2010
Det övergripande målet för Arbetsmarknadsenheten är att vi ska hjälpa arbetslösa kommuninvånare att
få fotfäste på arbetsmarknaden. Grupper vi arbetar med är framförallt långtidsarbetslösa, ungdomar och
invandrare. Under föregående år startades också en ny verksamhet som riktar sig mot personer som
har behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.
I dagarna kommer de exakta siffrorna över hur många personer som har slussats vidare från
Arbetsmarknadsenheten under föregående år, och de pekar på ett mycket bra resultat, då över 300
bidragsberoende personer har fått en ny sysselsättning. Ca 1/3 av dessa har fått någon form av
anställning och resterande är ”på väg” mot arbete då de har skrivits ut från oss och gått vidare till t.ex.
studier. Många har också remitterats till en annan samhällsinstans när det har visat sig att de har behov
av annat än det vi kan erbjuda, som t.ex. vård eller omsorg.
Praktik leder till avlönat jobb
Om vi blickar tillbaka ett, två år i tiden kan man märka tydliga tendenser om att målgruppen vi arbetar
med har blivit ”tyngre”, problematiken är större. Ca 70 % av målgruppen hade inte haft ett arbete inom
de senaste två åren och ca 20 % av alla som kom till Arbetsmarknadsenheten förra året var ungdomar
som aldrig haft ett arbete. En av fem personer hade en stor social problematik och ungefär lika många
hade ett psykiskt funktionshinder.
Detta till trots har vi konstant ett femtiotal personer som är ute på praktik i näringslivet och för nära 100
personer har praktikplatsen lett vidare till en avlönad anställning under 2010. Mycket är tack vare
arbetskonsulenternas idoga arbete med att finna rätt plats för rätt person, och ofta måste flera platser
provas för att hitta rätt. Detta föregås av en mängd olika insatser som skräddarsys utifrån individens
behov. Alla deltagare på Arbetsmarknadsenheten får en personlig coach, en vägledare, och
tillsammans lägger de upp en plan för hur man ska gå vidare och komma över barriärerna mot
självförsörjning. Det kan t.ex. vara orienteringsutbildningar av olika slag, praktik eller arbetslivsinriktad
rehabilitering. Mycket för personalen på Arbetsmarknadsenheten handlar om att vara behjälpliga med
stöd, att kunna lotsa rätt i en djungel av samhällsinsatser, utbildnings- och jobbmöjligheter. För att
lyckas med detta har vi ett mycket nära samarbete med näringslivet, Arbetsförmedlingen, och inte minst
med andra kommunala verksamheter. Lärare på T4-vux, socialsekreterare på ekonomiskt bistånd och
arbetsförmedlare på AF är bara några som varje dag gör ett fantastiskt bra jobb, och tack vare deras
intensifierade samverkan når vi goda resultat i kommunen. Under det här året hoppas vi på ett närmare
samarbete med Region Skåne, för att komma till rätta med den ökande psykiska ohälsan.
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Satsning på friskvård och hälsa
Eftersom problematiken har ökat, fler mår sämre, kommer vi att ha stort fokus på friskvård och hälsa
under det kommande året. Svårigheter vi ofta ställs inför är att en person av sjukvården kan bedömas
som ”för frisk” för att anses sjuk, och av Arbetsförmedlingen bedömas som ”för sjuk” för att vara
arbetsför. I kommunen har vi därför startat upp en projektverksamhet inom Arbetsmarknadsenheten för
att kunna fånga den här målgruppen. Enligt politiska beslut ska målsättningen vara att dessa
rehabiliterande insatser ska permanentas och ingå i Arbetsmarknadsenhetens ordinarie verksamhet.
Detta är ett program med inriktning mot KBT, kognitiv beteendeterapi, som fokuserar på
stresshantering, social kompetens och motivation. Det har fått arbetsnamnet PUMA, som står för
Personlig Utveckling Mindfulness Aktivitet. Verksamheten har fått en mycket positiv respons från
utvärderingar som gjorts, och trots att den bara varit i igång under knappt ett halvår finns redan ett stort
intresse från andra kommuner som vill veta mer om hur vi i Hässleholm tänker oss att motverka det här
stora samhällsproblemet. Verksamheten är i sin linda och under det här året planeras att utöka
verksamheten och en folkhälsopedagog kommer att få i uppdrag att se över på vilket sätt hela
verksamheten på Arbetsmarknadsenheten kan fortsätta utvecklas, utifrån ett hälsoperspektiv.
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