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Lyckat integrationsprojekt
2009 startades ett integrations- och arbetsmarknadsprojekt i Hässleholm.
Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm ansökte om en treårig
projektverksamhet på totalt 25 miljoner kr från socialfonden i EU. Om tre
månader är projektet slut och nu hoppas vi på att förlängningsansökan
beviljas, inga nya beslut har ännu tagits av ESF.
I genomsnitt tar det sju år för en invandrare att etablera sig på den svenska
arbetsmarknaden. Genom projektverksamheten i Hässleholm passerar varje år ca
60 invandrare, som har motsvarande högst nioårig svensk grundskolekompetens.
Det som är intressant i det här sammanhanget är att ca en av tre deltagare som
passerar projektverksamheten går vidare direkt till avlönat arbete och
självförsörjning. Och det går fort! Det tar kortare tid än två år innan dessa
lågutbildade invandrare får ett avlönat arbete. I det här sammanhanget är det att
jämföra med ett formel 1-lopp. Enligt handläggaren på sydsveriges EU-kontor i
Malmö har projektet också rönt uppmärksamhet bland politikerna i Bryssel, där
integrationsfrågorna står högt på dagordningen. Vi har all anledning att vara stolta
över det vi har presterat i Hässleholm, om vi ser avlönat arbete som en kvittens på
lyckad integration.
Projektet är slut
Om tre månader är pengarna emellertid slut för det här projektet och beräkningar från
Socialförvaltningen och Arbetsmarknadsenheten påvisar att Hässleholms kommun
kommer att ha behov av en löpande, mer permanent verksamhet som kan ta emot
minst 30 deltagare från den här målgruppen, utifrån de förutsättningar som råder
idag. Flyktingströmmar och politiska beslut är faktorer som i allra högsta grad
påverkar hur verksamheten ska se ut.
Kvalificerade insatser ger resultat
Att integrera och etablera en framtida arbetskraft är något som initialt är förenat med
kostnader, som på sikt kan generera intäkter och bidrag till den offentliga
kassakistan, när bidragstagare blir skattebetalare – om vi gör rätt! Om vi ger rätt
insatser! Ungdomar, de som aldrig fått in en fot på arbetsmarknaden, invandrare och
de som har tillfälliga eller bestående funktionshinder har ofta en sak gemensamt. De
står långt från arbetsmarknaden och behöver kvalificerad hjälp för att ta sig dit.
Utöver det behövs också en välfungerande arbetsmarknad, ett bra konjunkturläge
och riktade medel mot dessa grupper, som står långt från arbetsmarknaden.
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M.a.o. är det inte alla faktorer som låter sig påverkas i första taget, men det som
Hässleholms kommun lyckats påvisa genom sin verksamhet är att resultatet faktiskt
kan påverkas, genom målmedvetenhet och kvalificerade insatser.
Hässleholm väntar på svar
För skattebetalarna i Hässleholm genererar de kommunala
arbetsmarknadsinsatserna också intäkter, både på kort och lång sikt. Kommunen är
duktig på att ansöka om medel utifrån, inte minst från Socialfonden i EU. Detta är
något som varit en nödvändighet för Arbetsmarknadsenheten av kvalitetsmässiga
skäl, när budgetramen har sänkts med ca 60 % (!) av kommunala medel, jämfört med
hur det var för fem år sedan. Trots detta har Hässleholms kommun alltså ändå
lyckats prestera goda resultat, genom en stark målmedvetenhet.
Inför nästa år har Arbetsmarknadsenheten ansökt om nya projektmedel för andra
målgrupper och dessutom har en ansökan om att förlänga det pågående
integrationsprojektet med ytterligare nio månader också lämnats in. I december får vi
svaret. Då vet vi hur mycket pengar vi totalt får 2012 från Socialfonden i EU.
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