Hässleholm, 2011-04-21

Praktik ger jobb
Genom massmedia har vi den senaste tiden fått massiv information om hur illa det kan gå för folk som
är på praktik, och i synnerhet de som är i den statliga jobb- och utvecklingsgarantin och har en s.k. Fas
3-plats. De hamnar hos hänsynslösa och profitgiriga arbetsgivare som utnyttjar systemet och andras
olycka. Detta har hänt. Vi har alla fått se och höra bevisen, ”skurkar” finns!
Vi går emellertid en farlig utveckling tillmötes om vi tror att detta är hela sanningen. Ibland är det precis
tvärtom!
Det finns människor som är rejält utsatta, som varje månad tvingas vända ut och in på sig själva och
redovisa sitt liv för en myndighetsperson, för att få bidrag till mat och bostad, för att familjen ska
överleva. Det kan vara de som flytt från krigshärjade länder, som bär med sig traumatiska upplevelser,
som finns här utan att förstå vare sig språk eller kultur. Våld, missbruk och sjukdomar är andra
anledningar till utanförskap, och så finns det de som aldrig fått en chans att göra rätt för sig, t.ex.
ungdomar som aldrig fått in en fot på arbetsmarknaden. Den gemensamma nämnaren för dessa
personer är ofta brist på utbildning och erfarenhet, och att de behöver mycket hjälp och stöd för att ta
sig ur sin situation. Ju fortare och effektivare insatsen görs, ju kortare blir lidandet och behovet av
samhällets kostsamma stödinsatser.
Den övergripande målsättningen för Arbetsmarknadsenheten är att hjälpa dessa kommuninvånare att få
fotfäste på arbetsmarknaden. Genom ett intensivt samarbete med andra samhällsorgan arbetar vi aktivt
för att samhällets samlade, olika resurser används så effektivt som möjligt i varje enskilt fall. Ibland
handlar det om små snabba insatser, men ofta behövs en samlad hjälp från flera andra myndigheter
och vårdinstanser för att insatsen ska bli lyckad. Vi arbetar med processer, enskilda processer vars
tillstånd börjat sedan många år tillbaka. Varje vecka upptäcker vi personer som har ADHD, psykiska
funktionsnedsättningar, dyslexi, eller någon annan form av diagnos. De har levt med sin sjukdom i
många år, ibland under hela sitt liv, och aldrig har deras underliggande problem uppmärksammats,
aldrig någonsin har de fått någon extra hjälp av samhället. Och plötsligt finns de här, hos oss på
Arbetsmarknadsenheten.
Samhället har ofta nöjt sig med att konstatera att dessa personer är stökiga och annorlunda, istället för
att göra något åt problemet. Dessa personer har ofta bara icke godkända skolbetyg, och de har lärt sig
att varje månad gå till en myndighetsperson och be om bidrag till mat och bostad. Vi vet också att de
alltid står allra sist i kön, när näringslivet erbjuder ett avlönat arbete, oavsett konjunkturläget på
arbetsmarknaden!
Varje månad redovisar Arbetsmarknadsenheten statistik över hur många som avskrivits, som har
lyckats få ett avlönat arbete. Vi är duktiga på att hjälpa andra till jobb! Förra året kunde vi bocka av att
över 100 personer fick någon form av avlönat arbete med vår hjälp.

Kommunen hjälper också Arbetsförmedlingen med Fas 3-platser. Den platsen tilldelas efter en
långtidsarbetslöshet som varat längre än tre år, som föregåtts av flera andra insatser av
Arbetsförmedlingen. Förra månaden hade Arbetsmarknadsenheten 30 personer i den här åtgärden.
Förra månaden, i mars, fick fem av dessa 30 personer ett avlönat arbete! Detta är smått fantastiska
prestationer med tanke på förutsättningarna, men frågan är vad dessa siffror egentligen säger. Vi
redovisar ingenting om alla de processer och utbildningar vi arbetar med. Vi redovisar inte att mer än
90 % av dem som fick ett avlönat arbete först hade haft en praktik som anordnats av oss. En praktik
som efter en tid övergick till att bli ett avlönat arbete. Vi redovisar heller inte hur många personer vi
upptäcker som har en diagnos, en sjukdom, som vi hjälper vidare till andra samhällsinstanser, så att de
kan få rätt insats och en rimlig möjlighet till ett värdigt liv, så att de tids nog inte längre belastar
samhället. Det ska bli ändring på det här! Vid nästa kvartals slut ska vi på ett mer detaljerat sätt
redovisa Arbetsmarknadsenhetens nya verksamhet. Vi ska tydliggöra processerna vi arbetar med.
De sista inventarierna av ”det gamla” AME auktionerades ut i dagarna och sedan drygt två år tillbaka
har vi arbetat med att hitta nya arbetssätt och metoder. F.n. är vi i stora delar en projektorganisation och
en betydande del av verksamheten för Arbetsmarknadsenheten i Hässleholm finansieras genom bidrag
av socialfonden i EU. Delar av projektorganisationen är tänkta att implementeras i ordinarie verksamhet
och grundstrukturen ska bestå av tre olika avdelningar: Arbetsmarknad, Integration och
Arbetslivsinriktad rehabilitering.
Vi ska fortsätta vår metodutveckling, söka ännu mer EU-pengar till kommunen och vi ska motverka
inlåsningseffekter. Vi har bytt ut egna kommunala sysselsättningsverksamheter mot en helt ny, starkt
kvalitetsinriktad organisation med stort fokus på samarbete med andra samhällsinstanser och med
näringslivet. På ett professionellt sätt ska vi hjälpa och rusta de kommuninvånare som har behov av vårt
stöd, och tillsammans med arbetsgivare som har ett stort, beundransvärt engagemang i sociala frågor
ska vi fortsätta kämpa för att deltagare på Arbetsmarknadsenheten tids nog ska komma ut på en rätt
anpassad praktik, utifrån de egna förutsättningarna.
För vi vet, praktik ger jobb!
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