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Stora vinster med
myndighetssamverkan!
Det esf-finansierade arbetsmarknadsprojektet ”Samverkan utan gränser” är
en storsatsning på samverkan mellan myndigheter, näringsliv och
kommuner för att motverka utanförskap. Utveckling av arbetsmetoder
genomförs i Hässleholm och Kristianstad kommuner. Projektet startades
förra hösten, då formerna för verksamheten grundades. De senaste
månaderna har väldigt mycket hänt och vi kan konstatera att redan nu har
flera målsättningar uppnåtts. Redan nu kan vi konstatera att vinsterna för
både enskilda individer och skattebetalarna i de båda kommunerna är
stora! Exakt hur stora vinsterna är ska den kommande socioekonomiska
utvärderingen visa.
I Hässleholm arbetar vi med den målgrupp som pga ohälsa har svårt att ta sig in
på arbetsmarknaden och f.n. finns drygt 60 deltagare i projektverksamheten.
Generellt har dessa individer haft mångårig kontakt med socialtjänsten och
flertalet har en mycket komplex och oklar problematik gällande sjukdomar, skador
och social situation. Komplexiteten innebär att flera myndigheter inom
kommunen, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan är
involverade. Före projektstarten fanns ingen samordnad individinformation som
kunde hjälpa till i processen med enskilda individärenden, men det problemet är
på god väg att lösas nu!
Mångmiljonbelopp i ”felaktig” utbetalning från kommunen
Inom projektverksamheten har vi funnit flera personer som i många år ”kastats
runt i systemet” och tvingats delta i jobbsökaraktiviteter, när de i själva verket haft
en sjukdom som helt hindrat dem från att arbeta. Dessa personer har nu genom
projektets försorg istället fått vård och processen mot sjukersättning är påbörjad,
då primärvården och Region Skåne tagit över dessa ärenden. Ett av dessa ärenden
handlar om enkvinna i fyrtioårsåldern som skrevs in i socialtjänstens rullar 2003,
som alltså fortfarande är inskriven där, vilket innebär att den här kvinnan fått nära
en miljon kronor i bidrag från Hässleholms kommun – istället för vård och
sjukersättning. Det fallet är nu äntligen på väg att lösas!
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Från fattigdom och utanförskap till avlönat jobb
Genom matchare på Arbetsmarknadsenheten har 26 personer i
projektverksamheten fått chansen att komma ut på en praktik i arbetslivet. Hittills
har 15 av dessa fått ett avlönat jobb, via engagerade arbetsförmedlare i
Hässleholm. På Arbetsmarknadsenheten finns fyra matchare vars uppgift är att
vara länken mellan den enskilda individen och arbetsgivare. Jan Nordh är
matchare i projektverksamheten och hans arbetsdag har ”samtalet” i fokus. Precis
som alla andra människor har en projektdeltagare på Arbetsmarknadsenheten
både starka och svaga sidor, hinder och möjligheter, som noga måste analyseras
innan kontakter tas med arbetsgivare inför en praktikanordning. De flesta av
projektdeltagarna har haft många, många års frånvaro från arbetslivet, och en
uppseendeväckande stor andel av projektdeltagarna har aldrig haft någon kontakt
alls. Därför läggs stor kraft på förberedelser innan projektdeltagaren och
matcharen tillsammans kontaktar företag. Det är alltid deltagaren själv som ”äger”
och styr den egna jobbsökarprocessen. Matchare och övrig personal på
Arbetsmarknadsenheten är ”bollplank” som stöttar och hjälper till där det behövs.
Stora resurser läggs på förberedelser
På Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm finns ett helt batteri med resurser som
består av pedagoger, beteendevetare, hälsopedagoger, KBT-terapeut och
arbetsterapeut, som hjälper till i förberedelseprocessen för varje individ. Enskilda
samtal eller gruppövningar eller en kombination av båda är uppskattade och
framgångsrika faktorer i individprocesserna, för ett närmande till arbetsmarknaden
där hela processen styrs av ett lösningsfokuserat förhållningssätt.
Grepp om vardagen – en individbaserad verktygslåda
På Arbetsmarknadsenheten har arbetsterapeuten Elisabeth Ljungman utvecklat en
framgångsrik metod och ”förberedande” gruppverksamhet som tar avstamp i
människors vardagsliv. Verksamhetens utgångspunkt är att alla människor har
behov av en meningsfull vardag som präglas av hanterbarhet och begriplighet.
Om detta inte existerar spelar andra jobbsökarinsatser ingen roll. Det här är
grunden som måste finnas med!
Att kunna bemästra vardagen är för många en central hälsofråga och att öka
känslan av egenmakt och delaktighet är komponenter som Elisabeth arbetar
mycket med. I hennes verksamhet görs individkartläggningar av
aktivitetsförutsättningar, för att komma vidare mot en förändring. Med hjälp av
evidensbaserade instrument utreds viljekraft, vanor och förmågor.
För somliga är svårigheterna emellertid så stora att insatsen istället blir att stötta
deltagaren till fortsatt utredning inom vården eller kontakter med
Försäkringskassan. I några fall har projektdeltagare inte kunnat kommunicera sina
begränsningar fullt ut pga bristande kunskaper i svenska språket. Vid något tillfälle
har t ex ett bildbaserat instrument använts för att klarlägga förekomsten av smärta
vid vardagsaktiviteter.
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Fokus i gruppverksamheten, som döpts till ”Grepp om vardagen” är att lyssna på
deltagarens kunskap om sig själv. Ibland har deltagaren medicinska intyg som
bekräftar någon typ av diagnos eller funktionsnedsättning. Här är
arbetsterapeutens roll att förmedla hur detta påverkar vardagsliv och
arbetsförmåga, vilket rimmar väl med sjukersättningspolitiken som kräver att
aktivitetsförutsättningar utreds, förutom de medicinska hindren.
Vem är ”någon”?
Frågan är bara varför ”någon” inte gjort detta tidigare med dessa projektdeltagare.
Hos vilken myndighet ligger ansvaret? Vem är ”någon”?
-

Vi arbetar hårt och är på god väg att komma närmare svaret på den här
och många andra samverkansfrågor, och under tiden vi gör det, gläder vi
oss åt de individer som under projekttidens gång får den vård eller det
avlönade jobb som så starkt, under så lång tid, eftersträvats.

Arbetsmarknad och kompetensutveckling
Jörgen Bergvall
Verksamhetschef
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