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Vågar vi göra rätt?
706 personer har tagit plats, hög musik strömmar ut ur högtalarna och en
hockeyspelare på rullskridskor äntrar scenen. SKL:s Arbetsmarknads- och
näringslivsdagar i Uppsala har precis startat! För femtonde året i rad samlas
chefer och ledare från hela landet, från företrädesvis kommunala
arbetsmarknadsenheter, för att ta del av aktuella teman inom området.
Överskriften i år var ”En effektiv arbetsmarknad – en nödvändighet för
framtida välfärd”.
Konferensens underliggande budskap var tydligt. För att lyckas nå effektivitet
och välfärd krävs innovation och nytänkande! Lasse Lindqvist, VD för Peak
Innovation, illustrerade sin föreläsning med en vilt åkande hockeyspelare på
scenen, samtidigt som han berättade om sin vision och sina upplevelser i det
pågående arbetet att utveckla jämtlandsregionen inom turism, sport och
friluftsliv. Han målade upp en bild över ett väl utvecklat Sverige som
emellertid fortfarande envisas med att ”stänga in sig i en låda”, som har sin
drömbild kvar i det förgångna med forna tiders industri, inom landets gränser.
En ny illustration för att understryka det sagda kom när han höll en laptop i
ena handen och en skiftnyckel i den andra – Framtiden är inte att laga en
laptop med gamla hederliga svenska industriprodukter, framtiden är
samarbete mellan näringsliv, skolor/forskning och myndigheter, som i sin tur
har ett globalt samarbete med andra partners. Nya idéer från entreprenörer i
Sverige, som korsbefruktas med andra kulturer och andra entreprenörer över
hela jordklotet skapar nya tjänster!

Paragrafryttare fick sig en känga
Rektorn för Rinkebyskolan, Börje Ehrstrand, berättade sin fascinerande
historia över hur han lyckats forma en skola fylld av social problematik till att
bli en av landets bästa, till vilken skolfolk och politiker från hela världen
vallfärdar för att ta del av metodik, arbetssätt och förhållningssätt. Hans
filosofi och framgång bottnar i en tro på människors individuella drivkrafter.
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Han gav också byråkrater och paragrafryttare en rejäl känga när han
berättade historier från verkligheten, om hur han med innovativa metoder
frångick det gängse förfaringssättet. ”Min chef frågade mig om jag följde
förordningarna, och jag svarade att det har jag gjort så gott jag kunnat – vilket
egentligen betydde att jag inte alls gjorde det”.
Leo Razzak var också en i raden av duktiga och inspirerande talare. Han
presenterade sig som en social entreprenör, som använder sitt eget liv som
referensram. Han har bl.a. arbetat inom mediabranschen och under flera års
tid har han också arbetat på Fryshuset i Stockholm. Razzak berättade om sin
syn på utanförskap och om hur myndighetssverige försöker bota individers,
ofta ofattbara, tragedier med universallösningen: jobbsökaraktiviteter och
SFI… Träffsäkert berättade han också om samhällets konformitet och tog
mediabranschen som exempel när han ensam gick emot hela drevet av
journalistkollegor och förståsigpåare, när han ifrågasatte publiceringen av en
”fantastisk nyhet” som han ansåg inte var bevisad - vilket ledde till samtliga
chefers och kollegors fullständiga förnedring och utstötning av honom. (Men
han fick upprättelse när det senare visade sig att han hade rätt)

Vi är livrädda för att göra fel
På det temat fortlöpte också resten av konferensens seminarier och
föreläsningar. Paragrafryttare och ”soc-tanter”, som någon talare uttryckte
det, som har förlegade synsätt och bara har fokus på hur många jobb
klienterna söker, stod inte högt i kurs. Det bakomliggande budskapet var att vi
måste ändra fokus från ”att inte göra fel” till att istället ha fokus på ”att göra
rätt”. Vi står i ett vägskäl och kan välja fortsätta försöka administrera ihjäl oss,
tillsätta utredningar och vara livrädda för att göra fel – eller försöka skapa
innovativa samarbetslösningar med fokus på att göra rätt saker!
En socialsekreterare har inte mandat att ändra fokus. Det är hårt arbetande
personal som gör sitt allra yttersta för att följa riktlinjer och direktiv, som inte
förtjänar epitetet ”soc-tant”. Det är den yttersta ledningen av chefer och
politiker i kommunala och statliga myndigheter som har rätt att fatta beslut av
det här slaget, och därför mer riktigt att somliga av dessa känner sig träffade
av denna benämning. Även somliga journalister bör känna sig träffade
eftersom det finns ”blodhundsjournalister” som ser till att fokus hålls på ”att
inte göra fel”, som ser till att konformiteten upprätthålls. Rubrikerna blir inte
nådiga när en kommunal eller statlig tjänsteman har gjort ett fel! Då krävs det
mod av ledningen att stå upp för sin personal, sin övertygelse, att våga ändra
fokus till ”att göra rätt”!
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För att göra rätt måste vi våga göra annorlunda, och då kan det ibland bli fel.
Det måste vi väga mot priset av att inte våga!

Nu måste vi våga göra rätt!
Hässleholm och Kristianstad kommuner har nyligen tagit initiativ till en
storsatsning på att få fram innovativa samarbetslösningar genom projektet
Samverkan utan gränser. Om en dryg månad sätter förprojekteringen igång
tillsammans med myndigheter och företrädare från det privata näringslivet.
Fram till juni 2014 ska nya metoder utvecklas, med målsättning att minska
utanförskapet på arbetsmarknaden. Vi hoppas att kreativiteten ska flöda
bland oss tjänstemän, chefer och politiker inom Region Skåne,
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och kommunerna i Skåne nordost. Vi
hoppas även att alla ”soc-tanter” också vill följa med på vår resa. Nu måste vi
våga göra rätt!

Jörgen Bergvall
Verksamhetschef
Arbetsmarknadsenheten
Hässleholms kommun
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