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Nytt transnationellt
arbetsmarknadsprojekt beviljat
– Statsministern besöker Arbetsmarknadsenheten

För mer information kontakta:
Jörgen Bergvall, Verksamhetschef, Arbetsmarknadsenheten
Tel 0451-26 70 69, jorgen.bergvall@hassleholm.se

Europeiska socialfonden (ESF) har fattat beslut om att bevilja projektmedel till
”Samverkan utan gränser”, ett arbetsmarknadsprojekt som syftar till att stärka
samarbetet mellan myndigheter och kommuner. En förprojektering kommer att
påbörjas i maj, då förutsättningarna grundligt ska gås igenom, och den första
september i år drar det igång på allvar.
Det är Arbetsmarknadsenheten och Hässleholms kommun som är projektägare,
och i samarbete med Kristianstad kommun ska nya arbetsmetoder och rutiner för
myndighetssamverkan utvecklas. Arbetsförmedlingen, primärvården och
psykiatrin är viktiga samarbetspartners och förhoppningen är att fler kommuner,
Försäkringskassan och Samordningsförbundet Skåne Nordost också ansluter sig i
ett senare skede.
Problemet som kommunerna vill komma åt är att det idag finns ett stort antal
människor som under en längre tid befunnit sig i ett utanförskap, som har behov
av flera myndigheters parallella stöd samtidigt, för att kunna ta sig ur sin
situation. Kommunernas ökade utbetalningar av försörjningsstöd och individers
lidande är en accelererande problematik som inte går att hejda, om inte något
görs, om inte rutinerna för samarbete mellan myndigheter förändras.

Myndigheters kategorisering av människor skapar problem
Myndighetsuppdrag med statliga direktiv, kommunala beslut och det starka
skyddet för individers integritet är inte alltid av godo. Genom kommunernas
arbetsmarknadsverksamheter kan vi dagligen se att kombinationen av detta ofta
leder till katastrof för individen. Problemet är inte att en myndighet inte utför det
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den är tillsatt att göra. Problem uppkommer istället när myndigheterna inte
tydligt nog kan kategorisera en individ, som bestämmer vem som har ansvar. I
Sverige är vi specialister på att kategorisera människor och vi öronmärker ofta
både statsbudgetar och kommunala budgetar till specifika grupper. Är du
arbetslös och under 25 år är det ganska sannolikt att du får ta del av statliga eller
kommunala ungdomsinsatser. Är du invandrare så får du integrationsinsatser, om
du är sjukskriven får du vård. Allt är klart och tydligt! Den lilla haken här är
emellertid att vi människor ibland envisas med att tillhöra mer än en grupp eller
att vi inte per automatik behöver precis samma insatser som alla andra, trots
tydlig grupptillhörighet, för att ges förutsättningar att lämna ett utanförskap.
Depression och oro är i sammanhanget goda exempel på faktorer som skapar
otydlig grupptillhörighet, som genererar förvirring i myndighetssverige. Är du
tillräckligt deprimerad, kanske t.o.m. har självmordstankar, då finns det
myndigheter som har tydliga instruktioner om vilka insatser som ska göras. Du får
vård! Värre är det för den som kanske p.g.a. arbetslöshet är deprimerad, som
samtidigt är beroende av kommunens försörjningsstöd för att överleva. Vem har
ansvaret i det här fallet? Är det Landstinget, Arbetsförmedlingen eller
kommunen?

Om allt fungerar…
ges hjälp från samtliga myndigheter. Svårigheten i det här fallet är att den ene
inte vet vad den andre gör. Läkaren kanske inte sjukskriver eftersom problemet
är att du är deprimerad p.g.a. arbetslöshet och behöver aktiv hjälp från
Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlaren kanske hittar en praktikplats
-samtidigt som en tjänsteman på kommunen genomför ett myndighetsbeslut om
en utbildningsinsats…
Med andra ord: när allt fungerar i myndighetssverige enligt gällande riktlinjer, så
kan det ändå bli kaos för den enskilde individen.

När det inte fungerar…
ges ingen hjälp av varken Landstinget eller Arbetsförmedlingen. Landstinget kan
tycka att du inte är tillräckligt deprimerad för att få vård, och Arbetsförmedlingen
kan tycka att du är för sjuk för att orka med ett arbete. Då finns inga insatser,
ingen tydlighet! Tyvärr är detta en verklighet som finns i en alltför stor
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utsträckning, som organisatoriskt belastar kommunerna, det sista skyddsnätet för
medborgaren.

Framgångsrikt projekt på Arbetsmarknadsenheten
Under de tre senaste åren har Arbetsmarknadsenheten drivit ett mycket
framgångsrikt arbetsmarknadsprojekt för lågutbildade invandrare. Projektet
kommer att avslutas under året och statistiken visar att en av tre
projektdeltagare har gått vidare till studier eller avlönat arbete. Det senaste året
påvisar statistiken en markant ökning, då två av tre deltagare går vidare till
studier eller arbete.
Framförallt två faktorer har spelat en avgörande roll för framgången i detta
arbetsmarknadsprojekt:
1) Samverkan mellan myndigheter.
2) Nyskapad, unik verksamhet som riktar sig till de som av vissa myndigheter
betraktas som för friska för att kategoriseras som sjuka, som av andra
myndigheter samtidigt anses vara för sjuka för att kategoriseras friska.
Nu vill vi växla upp tempot! Ett ytterst begränsat antal individer, utifrån
kategoriserad målgrupp, har hittills fått möjlighet att ta sig ur sitt utanförskap
genom det här projektet. Nu ska projektet ”Samverkan utan gränser” ta vid, som
välkomnar både ungdomar och äldre, hög- och lågutbildade, och de som har sina
rötter i Sverige -eller något annat land.
Våra tidigare erfarenheter har gjort att vi kommit en liten bit på väg, men
fortfarande finns väldigt mycket att göra. Bl.a. att hitta vägar runt informationsoch sekretessproblematiken mellan myndigheter, som av många ses som ett
oöverstigligt hinder. För att komma närmare en bra lösning måste vi också
studera andra länders lösningar, som kommit längre än vad vi gjort i Sverige. I
projektbudgeten, som delfinansieras av ESF, finns ca 24 miljoner SEK, som ska
räcka till den sista juni 2014.

Vi är duktiga på arbetsmarknadspolitiska åtgärder!
I vår del av landet, nordöstra Skåne, är vi duktiga på att genomföra
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi har goda idéer, stor entusiasm och
framförallt en god vilja till förändring och samarbete. Detta vill vi berätta för den
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högsta politiska ledningen i Sverige och därför har vi sedan i somras försökt att
bjuda hit ministrar från regeringen, för att ta del av det arbete vi gjort.
Vi är därför oerhört stolta och glada över att statsminister Fredrik Reinfeldt
kommer på besök till Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm i nästa vecka!
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