Nedläggning skapar nya möjligheter
I början av nästa år kommer Ekorren, kommunens secondhand-butik, att läggas ner för att
skapa utrymme åt en mer offensiv arbetsmarknadsstrategi.
Ekorren har funnits i många år och syftet med butiken har varit att den ska ge
sysselsättningsskapande uppgifter till arbetslösa. Samtidigt har verksamheten gett goda
effekter ur ett miljöperspektiv då kasserade produkter tagits tillvara och restaurerats, istället
för att slängas på tippen.
Sysselsättningsskapande uppgifter är emellertid inte enbart av godo. De kan också skapa
inlåsningseffekter och ge motsatt verkan till den individuella utvecklingen, samtidigt som det
är en kostsam verksamhet. Arbetsmarknadsenhetens uppgift är att motverka arbetslösheten i
kommunen och då är det viktigt att agera ute i verkligheten, där jobben finns! Vi måste också
kunna ge differentierade insatser för att täcka OLIKA behov, och inte tro på en enda
universallösning som passar både gamla, unga, låg- och högutbildade och de med nedsatt
arbetsförmåga. Det är staten som har ansvaret för arbetsmarknadspolitiken, men det är
kommunen som är det sista skyddsnätet, som har en lagstadgad skyldighet att värna om
medborgaren. En kommun kan välja att passivt betala ut bidrag till dem som tvingas söka
hjälp via socialförvaltningen. Den kan också välja att aktivt motverka arbetslösheten för att
minska bidragsutbetalningen av skattebetalarnas pengar och samtidigt skapa möjligheter till
ett bra samhälle för kommuninvånarna. I Hässleholm har vi valt det sistnämnda alternativet
och det finns en stor vilja från alla de politiska partierna, från vänster till höger, att driva en
aktiv politik som motverkar arbetslösheten, där Arbetsmarknadsenheten är ett redskap.
De senaste årens stora förändringar inom det arbetsmarknadspolitiska området har
framtvingat omfattande förändringar på Arbetsmarknadsenheten och den nya
projektorganisationen börjar nu ta form. Sedan början av 2009 har nya strategier och metoder
utarbetats och nu kan vi erbjuda betydligt mer än någonsin tidigare. Idag finns tre olika
avdelningar: Arbetsmarknad, Arbetslivsinriktad rehabilitering och Integration. Inom dessa
avdelningar kan vi bl.a. erbjuda orienteringsutbildningar inom flera olika branscher, som
innehåller både teoretiska och praktiska moment. Vi kan också erbjuda utbildning inom
rekrytering och arbetsliv, friskvård, samtalsstöd och ett program för stresshantering och
motivation med inriktning mot KBT, kognitiv beteendeterapi. M.a.o. står vi väl rustade, med
olika alternativ för olika individer i Hässleholms kommun! Utmaningen vi nu står inför är att
få projektorganisationen att leva vidare, när projektmedlen från europeiska socialfonden
upphör om drygt ett år.
Under nästa år kommer Arbetsmarknadsenheten också att flytta till mindre men bättre
anpassade lokaler på Petvå-området. Vi kommer inte att använda skattemedel till hyra av
lokaler för att driva Ekorren vidare. Sedan en längre tid tillbaka finns inga butiksanställda på
ekorren och öppettiderna är kraftigt reducerade för allmänheten. Verksamheten drivs istället
av en utbildningsledare och av deltagare som går på Arbetsmarknadsenhetens
orienteringsutbildning inom "Service & butik". Utbildningen ges i åttaveckorsperioder och
innehåller både praktiska och teoretiska moment.
För våra deltagare innebär nedläggningen av Ekorren att de istället kommer att genomföra de
praktiska delarna av utbildningen i en butik som drivs
av förenings- eller näringslivet.

Återvinningen av kasserade prylar fortgår, men inte i Arbetsmarknadsenhetens regi. Den
uppmärksamme vet att det sedan en tid tillbaka finns föreningar som gärna tar emot kasserade
prylar vid kommunens avfallshantering och att det finns flera secondhand-butiker i
Hässleholm. De kan fokusera på sin verksamhet och Arbetsmarknadsenheten kan att fokusera
på sin: offensiva arbetsmarknadspolitiska insatser för att motverka arbetslösheten och
utanförskapet i Hässleholms kommun.
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