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Kommande storsatsning på ungdomar

Arbetsmarknadsenheten planerar för nästa arbetsmarknadspolitiska storsatsning, som
kommer att rikta sig till ungdomar. Enligt färska siffror från Arbetsförmedlingen finns det
f.n. ca 800 arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år i Hässleholms kommun. Av dem har
fler än 200 varit arbetslösa längre tid än ett år. Endast en handfull ungdomar har under
året fått möjlighet att ta del av de arbetsmarknadsinsatser som Arbetsmarknadsenheten
i Hässleholm har att erbjuda, och förhoppningsvis kan det bli ändring på det nu!
Ett stort bekymmer har varit möjligheten att anordna praktikplatser inom kommunens
olika förvaltningar och bolag. För människor i utanförskap och de som aldrig fått
chansen att komma in på arbetsmarknaden är det ofta just bristen på praktisk
erfarenhet som är bekymret.
Inom förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling finns ett stort
differentierat utbud av utbildningsmöjligheter och en hög kompetens bland personal
som arbetar för att stärka individer inför arbetslivet. Dessa typer av insatser riskerar
emellertid att bli verkanslösa, om de inte kan kopplas ihop med verkligheten, till praktisk
verksamhet i näringslivet. Inom kommunens förvaltningar finns ca 170 olika
arbetsställen. Om varje arbetsställe ställer upp på att avsätta tid för
handledningsinsatser och samtidigt inrättar en form av ”stående praktikantuppgifter”,
skulle vi komma en bra bit på väg!
Visionen är att alla arbetslösa ungdomar i Hässleholm som har behov och önskemål
om att få praktisera på någon av kommunens alla verksamheter, ska få möjlighet att
göra det!
Praktikförberedande insatser kan ges på Arbetsmarknadsenheten, och dessa måste
kunna individanpassas. ”Ungdomar” är ju som bekant ingen homogen grupp.
”Ungdomar” kan vara både låg- och högutbildade, vara födda i Sverige eller utomlands,
vara friska och starka eller kanske funktionshindrade. Dessutom finns det de som
hunnit fylla 30 och fortfarande inte kommit in på arbetsmarknaden…
Oavsett vilket vill vi, så långt det är möjligt, kunna erbjuda förberedande insatser som
passar i varje enskilt fall. Med tanke på den befintliga kompetensen och det befintliga
utbudet som finns på Arbetsmarknadsenheten och förvaltningen för arbetsmarknad och
kompetensutveckling, finns det goda möjligheter att forma en sådan verksamhet.
Förberedande insatser är tänkta att kopplas ihop med praktik i arbetslivet och
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ungdomsprogrammets längd är tänkt att vara tolv veckor, som ska kunna förlängas till
maximalt 20 veckor.
Förhoppningen är att satsningen också ska kunna generera till anställningar, inom
kommunen eller i övriga näringslivet. Sannolikheten för att det blir så är ganska stor, om
det öppnas upp möjligheter för ungdomar att på arbetsplatserna visa vad de kan. Detta
är också något som kan båda gott inför kommande stora pensionsavgångar, vars
arbetskraft behöver ersättas.
Företrädare för Arbetsförmedlingen, socialförvaltningen, förvaltningen för
arbetsmarknad och kompetensutveckling samt fackförbund, med Kommunal i spetsen,
är positiva till en sådan satsning. Det som återstår är att öka möjligheterna för
praktikanordning, främst inom Hässleholms kommuns förvaltningar och bolag.
Planer finns också på att söka externa medel från Socialfonden i EU, för att ytterligare
kunna differentiera och skräddarsy utbudet, för 800 arbetslösa ungdomar i Hässleholm.
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