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Sysselsättning/arbetsträning
Pingstkyrkan second hand
Gabriella Sundberg, verksamhetschef för Pingstkyrkans second hand-butiker, pratade om hur de
jobbar med en arbetsrehabiliterande arbetsmiljö.
Allt överskott från verksamheten går till biståndsarbete, bland annat till den lokala LP-föreningen och
PMU – pingstmissionens utvecklingssamarbete.
I butikerna jobbar personer som har varit långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa. Det handlar om
allt från några timmars sysselsättning till arbetsträning och OSA-anställningar. Alla är betydelsefulla
och bidrar efter förmåga.
Tanken är att det ska vara språngbrädan vidare ut i arbetslivet. De samarbetar tätt med
arbetsförmedlingen, arbetsmarknadsförvaltningen och kriminalvården.

Näringsliv och matchning, arbetsmarknadsförvaltningen
Magnus Nilver från arbetsmarknadsförvaltningens näringslivs- och matchningsenhet berättade om
hur de inkluderar socialt ansvarstagande vid upphandlingar. Det handlar om att företag som staden
anlitar för att köpa in varor eller tjänster får erbjudandet att också skapa platser för arbetsträning.
Arbetsmarknadsförvaltningen försöker stödja människor ut i arbete och utbildning, genom
coachning, matchning och vuxenutbildning. Näringslivs- och matchningsenheten försöker hitta
platser för att få ut människor i arbetslivet – både offentligt och privat.
Magnus uppgift är att utveckla hur vi jobbar med stadens leverantörer. Staden handlar varor och
tjänster för 3,5 miljarder per år till sina verksamheter. Detta styrs av lagen om offentlig upphandling.
Vi ställer också massor av krav vid upphandlingar. Ett av dessa kan numera vara att samarbeta med
arbetsmarknadsförvaltningen.
Idag finns ett hundratal avtal, där leverantören gått med på samarbete. Det kan handla om allt från
stöd till ungdomar till att de rekryterar från målgrupper med försörjningsstöd och socialt
utanförskap.
Drygt 330 personer (77 under 2019) har fått praktik eller anställning den här vägen.
Socialförvaltningen har också gjort en upphandling av transport och logistik. Genom denna har 5-6 av
socialförvaltningens klienter har fått anställning på GDL. Det rör sig då om personer som ganska
nyligen har kommit ur missbruk och inte har ansetts stå nära arbetsmarknaden som har fått
anställning.
Men det har inte gått bra för alla. Vi i staden behöver lära oss om hur vi tar om hand om dem som
kommer ut i sysselsättning, men som behöver fortsatt stöd. Bostad först-modellen inkluderar stöd,
så länge som de boende själva önskar. Vi måste ge stöd även till dem som är ute i arbete.
Boendestödjare kan vara en roll som fungerar som stödperson även på arbetsplatsen.

Sysselsättning för socialförvaltningens målgrupper med missbruk/psykisk ohälsa
Pernilla Kvist och Björn Wäst har i uppdrag att undersöka hur vi kan skapa sysselsättning för
socialförvaltningens målgrupper med missbruk och/eller psykisk ohälsa, tillsammans med andra
förvaltningar i staden och frivilligorganisationer.
De har använt sig av bland annat en innovationsgrupp och intervjuer på boenden. De har mött olika
syn på vad som behövs – några vill ha ett riktigt jobb med lön, andra bara en trygg praktik utan krav,
men där de känner sig delaktiga i ett sammanhang. Men alla känner att de behöver fortsatt stöd. Det
finns många olika behov. Många är sjukskrivna eller förtidspensionerade utifrån missbruk.
Yngre vill ha en chans att komma in på arbetsmarknaden, ofta utan utbildning och tidigare
erfarenhet. Det är också viktigt att tro på sin egen förmåga. Man vill kunna lämna sitt gamla nätverk
och hitta nya kontakter. Det är viktigt att individen ser att det leder till något, som kan bli ett
alternativ till att till exempel missbruka.
Metoden Individuell placering och stöd (IPS) har mycket goda resultat, men projektet Jobb på sikt
som Helsingborgs stad drev tillsammans med Region Skåne enligt den metoden lades ned 2018. Nu
är även projektet Jag kan, som arbetat liknande med att få ut deltagare i studier, på väg att avslutas.
En annan del av uppdraget har gått ut på att undersöka hur vi kan göra det offentliga rummet
tillgängligt och tryggt för alla. De har bland annat pratat om att skapa en frizon nära centrum, där det
är tillåtet att sitta och dricka alkohol.
Många föreningar vill göra en insats men vet inte hur. Här måste staden bli bättre på att ta tillvara på
viljan.
Det finns samtidigt ett behov inom föreningslivet att hitta ideella krafter. Vi måste hitta en modell
där vi kan matcha individer som vill ha en meningsfull sysselsättning med frivilliga uppdrag. Det kan i
sin tur ge ett nätverk som kan leda vidare in på arbetsmarknaden.
Bengt Nilsson har fått med Hemlösas hus på att jobba med sysselsättning för missbrukare. Han har
startat en verksamhet där man återvinner skrotcyklar. Idag håller de till på den gamla brandstationen
på Gåsebäck, men de söker en större lokal.
Mari Nidesjö från Arbetarnas bildningsförbund (ABF) påpekar att folkbildning är ett sätt att ta sig
vidare – utan myndighetshatt.

H22 – så kan du engagera dig som invånare eller förening
H22 är en stadsmässa som Helsingborgs stad kommer att arrangera under 35 dagar 2022 (30 maj till
5 juli). Det är också en satsning på nya välfärdslösningar, där varje förvaltning har fått pengar särskilt
avsatta för att jobba med innovation. Tanken är att nya lösningar både ska kunna visas upp och
testas under mässan. Det kan handla om allt från digitala lösningar till avlopp och avfallshantering till
socialt arbete för att bryta ensamhet, främja integration och skapa meningsfull sysselsättning.
Nu vill staden samarbeta med invånare och föreningar för att komma igång med arbetet. Som
invånare eller förening kan du engagera dig på tre olika sätt:
•
•
•

Som medskapare om du ha en idé du vill genomföra i samverkan med staden.
Som testperson för nya idéer.
Som guide eller ambassadör under själva stadsmässan.

Du kan också ingå i socialförvaltningens H22-grupp om du vill jobba specifikt med sociala frågor.
Kontakta david.bergstrom@helsingborg.se för att anmäla intresse.

Kommande möten
•
•
•

16 mars – stöd för unga att få arbete (Smart väg och Ung framtid)
20 april – case management (vård- och stödsamordnare)?
18 maj – tema ej klart

