Vad händer efter Jobb på sikt?
Möte med socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och
brukarrepresentanter 24 maj 2018
Projektet Jobb på sikt, som gett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning att komma ut i
arbete eller studier kommer att avslutas under året. Hur kan vi med de resurser som redan finns i
Helsingborgs stads verksamheter se till att de goda erfarenheterna från projektet kan leva vidare i
någon annan form?
Vilka behov upplever målgruppen?
• Det måste finnas en väg vidare – du får inte bli fast i en verksamhet, utan måste känna en
utmaning, att du blir sedd.
• Går det att samla alla resurser på ett ställe? Eller att ha en väg in eller en kontaktperson som
kan vägleda dig? Du vill veta var du tillhör, så att du inte blir skickad mellan olika enheter,
förvaltningar och myndigheter. Du behöver ha EN kontakt, som kan tala om för dig var du
passar in.
• Idag vet du som invånare inte vilka möjligheter som finns och du orkar inte ta reda på det om
du har en psykisk ohälsa.
• Det finns glapp mellan de olika nivåerna av sysselsättning som staden erbjuder. Du behöver
individuellt anpassade lösningar. Du mår olika bra olika dagarna och behöver veta vilka
möjligheter som finns, just den dagen du mår bättre.
• Helheten påverkar vad du orkar med, vilka förutsättningar du har i din omgivning att må bra
och sköta ett arbete. Du känner att du lever i ett utanförskap och inte passar in någonstans i
samhället. Hur du mår syns inte alltid på utsidan. Går det lika bra som det ser ut?
• Är det en så stor förlust att driva Jobb på sikt vidare? Att få ut fler personer i sysselsättning är
mer ekonomiskt hållbart än att spara in en summa pengar.
• Jobbcoacherna i Jobb på sikt är aktiva och söker aktivt efter jobbmöjligheter åt dig. Du får ta
eget ansvar, men med stöttning hela vägen. De släpper inte dig när du har fått en
sysselsättning, utan fortsätter att ge stöd.
• IPS-metoden, som Jobb på sikt bygger på, kan ganska tidigt komma in i en persons
måendekurva.
• Det är jätteviktigt hur du blir bemött. De insatser som har lyckats har sett mig och mina
behov. Har du en handläggare som du inte fungerar ihop med kan det ta veckor av energi till
ett enda möte.
Vilka resurser och tänkbara lösningar har vi idag?
• Jag kan är ett projekt som jobbar med stöd till samma målgrupp som Jobb på sikt, men riktat
först mot studier. Det är ett ESF-projekt, vilket bland annat innebär att de kräver en tydlig
målgrupp och tidsram. Därför kan du bara vara med där i ett år och med en bedömd
arbetsförmåga på minst 25 procent.
• Socialpsykiatrin har Sysselsättningen och Hantverkshuset (som drivs av
arbetsmarknadsförvaltningen) som dagliga verksamheter för målgruppen. Men insatserna
måste utgå från vad individen kan och vill, inte bara från de färdiga lösningar som finns.
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Har du ekonomiskt bistånd och är inom arbetsmarknadsförvaltningens omsorg kan du få
stöttning i de verksamheter som finns, med bland annat guider.
Arbetsmarknadsförvaltningen har guider som ska följa dig hela vägen och på
socialförvaltningen finns case managers, som ska vara ett samlat stöd för individen. Kan de
vara det personliga stödet som efterfrågas?
Arbetsmarknadsförvaltningen har delat på myndighetsdelen och det personliga stödet
(guiden), för att göra stöttningen tydligare och mindre kopplad till myndighetsbeslut.
Arbetsförmedlingen ska ha insatser även för den här målgruppen.
Vi undersöker om det går att göra utvecklingsarbete i projekt med brukardelaktighet som en
praktikinsats, till exempel som instruktör i Digitalt utanförskap.
Meningsfulla fritidsaktiviteter kan också vara till hjälp för vissa personer, men inte alla. Har
du kommit så långt att du har en insats på dagen kanske du inte har ork för
fritidssysselsättning.
När det gäller stöd med byråkrati, kontakter med myndigheter och blanketter som ska fyllas i
kan en God man fylla det behovet?
Som en stöttning för att förstå, kunna formulera sig och få fram det du vill ha sagt kan peer
support (personligt stöd med egen erfarenhet från en liknande situation) vara en idé att
utveckla.
Fontänhuset är en möjlighet när du är arbetslös. Där kan du få sysselsättning och få rutiner,
men även bara kunna komma ut och kunna umgås under trygga former.
Sjukvården är också en viktig del för att förbättra individens mående. Det måste finnas en
parallell kontakt med vården för att du ska lyckas komma vidare till arbete efter psykisk
sjukdom.

Hur går vi vidare?
Vi planerar en workshop i samband med Gemensam utvecklingsgrupp på Fontänhuset Helsingborg
den 25 juni (13:30-15:30). Vi fortsätter sedan i den här arbetsgruppen.

