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Skåne nordost gör jättesatsning
på innanförskap
I februari besökte statsminister Fredrik Reinfeldt den unika
verksamhet som skapats på Arbetsmarknadsenheten i
Hässleholm. Nu är det dags att göra ett avstamp, en återblick över
vad som har hänt sedan den nya verksamheten drog igång 2009,
samtidigt som de kommande planerna ska presenteras.
Med anledning av detta hålls en arbetsmarknadskonferens i
Arbetsmarknadsenhetens nya lokaler imorgon, den 31 oktober. Drygt
100 beslutsfattare, företrädare från näringslivet, politiker och tjänstemän
från Skåne nordost deltar i konferensen.
Det framgångsrika integrationsprojektet SUSA upphör idag. Sedan
starten i januari 2009 har Hässleholms kommun haft en mycket positiv
utveckling i sin ambition att skapa nya metoder för att kunna ge
kvalificerade arbetsmarknadsinsatser till de som står allra längst från
arbetsmarknaden. Det började i en liten skala och efterhand har
projektverksamheten också spridit sig till både Östra Göinge och
Kristianstad kommuner.
Nyckeln till framgång
Den största framgångsnyckeln har i särklass varit samarbetet mellan
kommunala verksamheter och Arbetsförmedlingen. Andra
framgångsfaktorer har varit att deltagarna fått:







En personlig integrationscoach, som tillsammans med
deltagaren gör INDIVIDUELLA scheman och handlingsplaner
mot arbete eller studier.
Samhällsorientering på hemspråk / tolkstöd.
Arbetspraktik med stödinsatser.
Orienteringsutbildningar / prova-på
Utbildning eller praktik som KOMBINERAS med sfi.
Individ- och yrkesanpassad sfi-undervisning
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Kombinationsproblematik
Det finns emellertid problemställningar som återstår att lösa.
Projektverksamheten har tydligt påvisat att det behövs en ännu större
samverkan mellan kommuner och myndigheter för att bryta
utanförskapet för en stor grupp människor.
Kombinationen av social problematik, låg utbildningsnivå, ohälsa och
långtidsarbetslöshet är sannolikt en avgörande faktor för att hamna i ett
utanförskap. Det finns ingen myndighet, instans eller företag som
ensamt kan lösa denna kombinationsproblematik, och ålder, kön eller
födelseland är i detta sammanhang inte på något vis avgörande.
Myndighetsöverskridande storsatsning
Ett nytt esf-finansierat utvecklingsprojekt ”Samverkan utan gränser”
startade i dagarna och Hässleholm och Kristianstad kommuner gör nu
en gemensam satsning redan från start! Kunskaperna från den förra
projektverksamheten ska förvaltas väl, och utvecklas vidare. I projektet
medverkar också Arbetsförmedlingen och Region Skåne, och
målsättningen är att övriga kommuner i Skåne nordost ska kunna ges
möjligheter att ansluta i ett senare skede. Målgruppen för projektet är
de som befinner sig i ett utanförskap. Kristianstad kommun fokuserar på
utrikes födda och Hässleholms kommun fokuserar på de som p.g.a.
ohälsa har svårt att ta sig ur sin situation.
Inom projektets ramar kommer också kunskap från andra länders
arbetsmarknadspolitiska insatser att inhämtas, och forskare har knutits
till projektet för att undersöka socioekonomiska konsekvenser av
utanförskap.
Nya jobb skapas i Hässleholm
I Hässleholm har politikerna även fattat beslut om att inrätta 20 nya
arbetsplatser inom kommunens förvaltningar, som ska anpassas och
skräddarsys för målgruppen inom projektet. Anställningarna ska kunna
påbörjas den 1 januari 2013 och ha en varaktighet om tolv månader. De
som kan bli aktuella för anställning är personer som idag är berättigade
till ekonomiskt bistånd, där Arbetsförmedlingen kan finansiera minst
75 % av lönen. Socialförvaltningen i Hässleholm finansierar återstående
del, som i samband med en anställning gör besparingar på utbetalning
av ekonomiskt bistånd.
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