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Arbetsmarknadsenheten är en vinstmaskin för
Hässleholms kommun!
Genom Europeiska Socialfonden har externa utvärderare och forskare följt
omläggningen av Arbetsmarknadsenhetens verksamhet under flera års tid.
I den ännu inte helt färdigställda slutrapporten, som kommer publiceras
nästa månad, framkommer att Hässleholms kommuns nya
arbetsmarknadsverksamhet har sparat drygt 13 miljoner kr per år åt
kommunen, på enbart den rehabiliterande verksamheten.
En stor utgiftspost för kommunen handlar om utbetalning av ekonomiskt bistånd
till individer som inte är självförsörjande. Utanförskapet är stort bland grupper
som ungdomar, invandrare och de som pga ohälsoproblematik har svårt att ta sig
in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Det är därför som
Arbetsmarknadsenheten har uppdraget att fokusera på just dessa grupper.
När det gäller den rehabiliterande verksamheten som riktar sig till de med
ohälsoproblematik handlar det många gånger om att lotsa rätt i systemet. Vi har
många exempel på kommuninvånare som under många års tid uppburit
ekonomiskt bistånd från kommunen - och därmed tvingats söka jobb - när de i
själva verket istället borde fått både vård och ekonomisk ersättning från andra
instanser, som inte direkt belastar den kommunala budgeten i Hässleholm. I den
nya rehabiliterande verksamheten på Arbetsmarknadsenheten är huvuduppdraget
att koordinera individer rätt i systemet - rätt insats ska ges av rätt instans - och
genom den verksamheten gjordes en direktbesparing på utbetalning av
kommunalt ekonomiskt bistånd på 7 184 000:- det senaste året, enligt de externa
utvärderarna. Avkastningen per satsad krona i den rehabiliterande verksamheten
är 2,25 kronor redan på ett års sikt, och efter fem år blir avkastningen 11,25
kronor per satsad krona. Och då talar vi bara om hårda ekonomiska värden och
vinster…
1996 bestämde sig kommunledningen för att starta Arbetsmarknadsenheten. Med
facit i hand kan vi se att det var ett bra beslut. Den övergripande målsättningen
för verksamheten var att ”stärka arbetslösa” och det är något som gäller än idag.
På den tiden bedrevs olika former av sysselsättningsverksamheter, och det är här
den stora skillnaden finns, i jämförelse med dagens verksamhet då
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verksamhetsfokus ligger på koordinering till rätt myndighetsinstanser,
motivationshöjande insatser, utbildning och nära samverkan med näringslivet.
60 % lägre kommunala kostnader
En annan stor skillnad är hur verksamheten finansieras. 2006, för åtta år sedan,
fick verksamheten drygt 20 miljoner kronor/år ur den kommunala budgeten. Idag
är den summan nere på ca åtta miljoner, och där har den legat de senaste fem
åren. Trots det har Arbetsmarknadsenheten totalt sett fortfarande ca 20 miljoner
kronor årligen att röra sig med. Det beror på att Arbetsmarknadsenheten mycket
aktivt söker pengar från fonder och att vi arbetar på uppdrag av staten,
Arbetsförmedlingen, som är den myndighet som ansvarar för de
arbetsmarknadspolitiska åtgärderna i det här landet. Det är Arbetsförmedlingen
som tilldelas statliga pengar för det ändamålet, och om kommunen hjälper
Arbetsförmedlingen inom deras ansvarsområde ska kommunen få ersättning för
det. Det ligger i kommunens ekonomiska intresse att Arbetsförmedlingen
skyndsamt hjälper individer som är beroende av ekonomiskt bistånd.
Arbetsmarknadsenheten är kommunens resurs för att se till att det händer, och
det är därför det känns bra att äntligen, genom externa utvärderare och forskare,
få ett kvitto på att insatserna gör skillnad. Arbetsmarknadsenheten sparar in mer
pengar till den kommunala budgeten än vad det kostar att bedriva verksamheten.
Och fortfarande talar vi bara om snabba pengar, hårdvaluta, avkastning och
ekonomisk vinst…
Arbetsmarknadsenhetens verksamhet styrs också från Bryssel och
Stockholm
Utöver Arbetsförmedlingen är ESF, Europeiska Socialfonden i EU, den
myndighet Arbetsmarknadsenheten fått mest pengar ifrån de senaste åren. Vi får
mer pengar från dessa båda myndigheter, än vad vi tilldelas ur den kommunala
budgeten. För att kommunen ska få dessa pengar krävs att vi arbetar mot dessa
myndigheters uppställda mål och att vi uppfyller vissa kriterier. Exempel på det är
att vi ska fokusera på ungdomsarbetslöshet, integrera invandrare och att hjälpa
personer med ohälsoproblematik att komma in på arbetsmarknaden. Vi ska
”stärka arbetslösa”. Om vi gör det, får vi betalt för det! Det innebär alltså att vi får
EU-pengar från Bryssel och statliga medel från Arbetsförmedlingen, för att hjälpa
våra kommuninvånare. Ingen tvingar oss att söka dessa medel eller att hjälpa
Arbetsförmedlingen att uppnå sina målsättningar – men det vore ju dumt att inte
göra det, när målsättningarna sammanfaller!
Kanske är det också därför som SKL i sin utvärdering lyfter fram Hässleholms
kommun som en av sex framgångsrika kommuner i Sverige, när det gäller
kommunala arbetsmarknadspolitiska insatser. Se rapport: Kommuner lyckas
bryta individers biståndsbehov
Arbetsmarknadsenheten, som är en kommunal verksamhet, styrs alltså till stora
delar också från Bryssel och Stockholm, och så länge inte någon part kräver
motstridig politisk detaljstyrning kan stora samordningsvinster göras. Dessa
vinster tillfaller kommuninvånarna i Hässleholm.
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Stor osäkerhet inför 2015
Sverige har fått en ny regering. Vi står inför ett paradigmskifte inom
arbetsmarknadspolitiken, enligt statsminister Stefan Löfven, och om budgeten går
igenom i sin helhet nu i december kommer en rad omläggningar att ske. Vad detta
konkret och i detalj innebär för kommunernas arbetsmarknadsverksamheter är
oklart. Under alla förhållanden kommer inget att ske över en natt. Det tar tid att
på ett ansvarsfullt sätt ställa om omfattande arbetsmarknadspolitiska system,
skriver regeringen i budgeten.
För att en myndighet i Sverige ska kunna ansöka om EU-medel från ESF krävs att
myndigheten kan garantera egna insatser. Svenska myndigheter får inte överstiga
det av förra regeringens uppsatta utgiftstak, vilket nu i realiteten innebär att ingen
myndighet får garantera egna insatser. För Hässleholm, och alla andra kommuner
i Sverige, innebär detta att vi i princip inte tillåts att ansöka om EU-medel under
2015. Möjligheterna som finns är ytterst begränsade och de belopp som finns att
ansöka om kan i sammanhanget beskrivas som kaksmulor. Så som reglerna ser ut
just nu måste vi vänta i ytterligare ett eller kanske två år innan möjligheterna
öppnar sig igen.
Vi vill fortsätta hjälpa Arbetsförmedlingen med deras målsättningar
Det är fullt naturligt att förändringar sker vid politiska skiften och nya
programperioder, och nu är det minst sagt en spännande framtid vi går tillmötes.
Jag och all personal på Arbetsmarknadsenheten vill inget hellre än att våra
representanter på ESF och i EU ska få fortsätta att presentera framgångsrika
arbetsmarknadsmetoder som utvecklats i Hässleholm. Vi vill fortsätta hjälpa
Arbetsförmedlingen med deras målsättningar, så att de kan redovisa bra statistik
från vår kommun, och vi vill att våra egna lokala politiker ska få fortsätta vara
stolta över den arbetsmarknadsverksamhet som finns här. För två år sedan var
dåvarande statsministern på besök hos oss på Arbetsmarknadsenheten. Vi hoppas
att snart få anledning att bjuda ner den nya statsministern, för att berätta mer om
de unika metoder vi arbetar med i Hässleholm.
Vi vill också få fortsätta vara ”en vinstmaskin” för Hässleholm, och vi kommer ha
all anledning att återkomma till de mjuka vinsterna! De vinster som individerna ungdomar, invandrare och de med ohälsoproblematik - kan ta del av i vår
kommun.
Under tiden vi väntar sitter vi still i båten, och vi har två planer i beredskap...
-

Vi hoppas få möjlighet att fortsätta med den planen som beskriver full fart
framåt och fortsatt utveckling!

Förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling
Jörgen Bergvall
Verksamhetschef
Förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling/ Arbetsmarknadsenheten
Postadress: Kasernvägen 2, 281 35 Hässleholm Besöksadress: Kasernvägen 2 Telefon: 0451-26 70 00 Telefax: 0451-26 70 55
E-post: arbetsmarknadsenheten@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Org. nr: 212000-0985 Webb: www.hassleholm.se/ame

C:\Users\annalin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\178QI5G2\Nyhetsbrev 2014-11-10.doc

