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Hässleholm och Hörby inleder samarbete inom
kommunala arbetsmarknadsinsatser!

I början av året kom ansvariga politiker och tjänstemän från Hörby
kommun till Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm för att närmare
undersöka möjligheterna till kommunöverskridande samarbete för
arbetsmarknadsåtgärder. Ett samarbete har nyligen inletts, vilket innebär
både besparingar av skattemedel och utökade möjligheter för
arbetssökande i de båda kommunerna att få hjälp. Sedan tidigare har
Hässleholm och Kristianstad kommuner ett liknande samarbete med
varandra.
I Sverige är det Arbetsförmedlingen som ansvarar för arbetsmarknadspolitiska
insatser. Många kommuner anordnar emellertid insatser för de invånare som har
extra svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, som t.ex. ungdomar, invandrare och
de med ohälsoproblematik. Generellt har stora kommuner större möjligheter än
små kommuner att genomföra kvalificerade insatser. En stad som Malmö avsätter
i år 182 miljoner kronor till rena arbetsmarknadsinsatser - samtidigt som det också
finns kommuner som inte avsätter en enda krona för det ändamålet. I Hässleholm
finns en kommunal budget på ca åtta miljoner kr och tack vare den budgeten ges
det möjligheter att söka ytterligare externa medel från staten och från EU. Den
möjligheten har verkligen anammats av Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm!
Årligen söks och beviljas ca tolv miljoner i externa medel, merparten från EU,
vilket gagnar alla invånare och skattebetalare i Hässleholms kommun. Den
kommunala budgeten för arbetsmarknadsverksamhet utökas alltså med ca 150 %
varje år tack vare detta.
Alla kan inte vara mästare på allt
När kommuner samarbetar och delar på utförandet av arbetsmarknadsåtgärder
görs stora besparingar, samtidigt som kvaliteten blir högre! I Hörby kommun
finns t.ex. en orienteringsutbildning inom bygg och snickeri och i Hässleholm
genomförs bl.a. olika typer av praktikförberedande insatser som kan vara allt från
riktade yrkesförberedelser och praktik till individutveckling och KBT-inriktade
metoder för stresshantering. Detta innebär att var kommun för sig inte behöver
rekrytera specialistkompetens och anordna något som redan finns i en
grannkommun. Det är bättre, mer ekonomiskt fördelaktigt, att byta tjänster med
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varandra. Dessutom finns det för individen ett mycket större urval av aktiviteter
och insatser att välja på.
I det fall kommunerna inte byter tjänster med varandra, utgår istället en ekonomisk
ersättning till den kommun som utför tjänsten. Ersättningen är densamma som
staten/Arbetsförmedlingen betalar till en kommun för att utföra
arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Hälsa & personlig utveckling
Ett fokusområde i Hässleholm är hälsofrämjande insatser, och bl.a. dessa har
Hörby kommun anmält deltagare till. Hälsoarbetet på Arbetsmarknadsenheten har
vuxit fram successivt, efter en omfattande hälsokartläggning som påvisade att
70 % av deltagarna själva ansåg att deras hälsobesvär var så stora att de inte kunde
arbeta. Två heltidsanställda folkhälsopedagoger, Sofi Ahlin och Elaine Fribyter,
arbetar med att utveckla den här verksamheten.
Här börjar en deltagare med att göra en nulägesanalys och tar reda på varför man
befinner sig där man är, men också för att komma till insikt om vilka egenskaper
man besitter. Gruppverksamhet och enskilda samtal tar upp ämnen som
motivation, självkänsla och förhållningssätt. Deltagarna arbetar också med att
identifiera sina roller, hinder och sin hälsostatus. Intressetest och karriärtest är
också något som ingår och alla variabler tillsammans resulterar i en personlig
utvecklingsplan, som deltagaren själv utformar. Många gånger resulterar det här
arbetet till uppstart eller fortsatta utredningar inom Arbetsförmedlingen,
primärvården eller psykiatrin.
Andra delar som Sofi och Elaine kan erbjuda deltagarna är arbete med
motionsvanor, sömn, kost och livsstilsförändring. Många av deltagarna har olika
typer av smärtproblematik och behöver hitta någon form av aktivering utifrån sina
fysiska begränsningar. På Arbetsmarknadsenheten erbjuds idag också medicinsk
yoga och möjligheter att prova på olika typer av fysiska aktiviteter.
Hälsoverksamheten startades i somras och 29 deltagare har genomfört dessa
moment. Utvärderingar visar att 93 % av deltagarna anser att innehållet är bra eller
mycket bra. 80 % anser att hälsoverksamheten på Arbetsmarknadsenheten gett
dem ökade möjligheter att komma ut i arbetslivet.

Jörgen Bergvall
Verksamhetschef
Arbetsmarknadsenheten
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