Gemensam utvecklingsgrupp 19 september 2022
Jobb först – vägen från missbruk till arbete
Höstens första Gemensamma utvecklingsgrupp samlade det nätverk som bildades i samband
med H22 City Expo 30 juni för Jobb först – vägen från missbruk till arbete.

Jobb först utgår från individens behov, förmåga och motivation att skapa en stabil tillvaro med
rätt stöd. Genom att ha ett meningsfullt alternativ att gå till får individen en morot att öka sina
nyktra timmar och förbereda sig för arbetsmarknaden. Målet är att individen ska kunna finna, få
och behålla ett arbete med lön och därmed ett självständigt liv.

Staden synkar sina insatser

Johanna Bobin och David Bergström berättade om vad som har hänt sedan i somras.
Socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen har samlat ihop de inspel som kom in i
samband med 30 juni och listat vilka åtgärder förvaltningarna måste jobba med framöver för att
täppa till de luckor som finns för individen som vill ut på arbetsmarknaden.

Förvaltningarna jobbar nu med att synka och komplettera sina insatser, så att vi kan erbjuda en
helhet för individen, som inte ska falla på att vi är organiserade med olika grunduppdrag. Vi
behöver sannolikt ha med oss även arbetsförmedlingen och försäkringskassan i detta. Det tar tid
att förändra myndighetskulturer. Vi kan inte vänta på att allt är på plats, utan behöver jobba
med individerna under tiden för att hitta och åtgärda skaven och kunna ge goda exempel på vad
som fungerar.

Det finns också möjligheter som idag inte utnyttjas. Du kan till exempel få utvecklingsanställning
via arbetsförmedlingen. Det är viktigt att guider på arbetsmarknadsförvaltningen tar stöd av
matchare för att hitta rätt lösning för individen.

Kommunikation och spridning

Det första vi bör göra är att samla goda exempel på individer som har tagit steg när de fått rätt
stöd och ett meningsfullt sammanhang att växa i. Det behöver vi för att utvärdera satsningen
hittills och göra underlag för att övertyga de olika samarbetsparter vi vänder oss till.

Alla parter uppmanas att dokumentera och kommunicera goda exempel, som vi kan använda
och skicka dessa till david.bergstrom@helsingborg.se senast den 1 november.

Utmana myndighetskultur och arbetssätt

Förvaltningar och myndigheter måste våga ifrågasätta hur vi arbetar idag och vilka hinder det
skapar i onödan. Kan vi tänja på vissa regler om dokumenterad drogfrihet för att delta i insatser?
Kan vi utgå från individens kapacitet, motivation och behov i stället och bygga stödet från det?
Hur definierar vi drogfrihet? När har individen en arbetsförmåga, helt eller delvis?

Stöd och utbildning

Kan vi skapa en mötesplats där alla aktörer kan matchas: arbetstagare, arbetsgivare,
stödinsatser och frivilligorganisationer?

Vilket stöd behöver vi bygga för individen? Vi måste kunna erbjuda ett långvarigt stöd, så länge
individen känner att den behöver det. Kan vi utgå från IPS-metoden (Individual placement and
support) och Supported Employment?

Hur kan vi utöka IPS-stödet? Metoden kräver en utbildning på några dagar för personal.

Vilket stöd behöver vi bygga för arbetsgivaren? Kan socialförvaltningens metodstödjare hålla i
en utbildning ihop med till exempel Kamratföreningen G7?

Upphandling och sociala tjänster

Staden behöver vara en förebild i att skapa arbetstillfällen för målgruppen. Kan vi jobba med
upphandling av sociala företag för vissa tjänster? Kan vi ställa hårdare krav på upphandlade
företag att ta socialt ansvar? Hur hjälper vi arbetsgivare att sänka trösklarna för anställning?

Ekonomiskt bistånd och arbetsinkomst

Inkomst påverkar ekonomiskt bistånd, vilket gör att det inte lönar sig att ta mindre jobb som
skulle kunna vara ett första steg in på arbetsmarknaden. Du tvingas att jobba svart.

I Danmark finns ett socialt frikort som gör att du kan tjäna upp till 20 000 danska kronor per år
utan att det påverkar din sjukersättning, ditt försörjningsstöd, bostadstillägg eller övriga bidrag.
Det ger individen en möjlighet att komma ut och prova på att arbeta efter sina förutsättningar,
utan att riskera sin trygghet om det inte fungerar. https://socialtfrikort.dk/
Arbetsmarknadsförvaltningen har Jobbstimulans/särskild beräkningsregel som innebär att den
som har haft försörjningsstöd sex månader i följd därefter får behålla 25 procent av
arbetsinkomst under 24 månader. Detta gäller dock inte arvoden. De 24 månaderna räknas
oavsett om personen har arbetsinkomst under den tiden eller inte och sedan måste personen
kvalificera sig på nytt.

Sammanfattning av dialogen i Domen 30 juni
•
•
•
•
•
•
•
•

Arrangera en mötesplats mellan arbetsgivare, sociala företag/föreningar och invånare
Inventera aktörer, exempelvis sociala företag/föreningar som kan bli arbetsgivare
Göra det enkelt, lyfta resurserna hos individerna. Påverkansarbete och kommunjobb
Arrangera dialogmöte där vi vill lösa saker tillsammans
Utveckla en samverkansmodell – driva parallella processer och dra nytta av farten vi har
Kartlägga processen idag – hitta möjligheter och luckor att täppa till
Öka kunskapen om processerna
Öka tillgängligheten genom synkning och samverkan.

Lågtröskelverksamhet på Corner och Kämpen

Lågtröskelverksamheterna Corner och Kämpen är en del av satsningen på Jobb först för
personer med missbruk, som på sikt ska kunna leda till ett arbete med lön och ett självständigt
liv.

Socialförvaltningen skrev avtal med Pingstkyrkan i Helsingborg om verksamheten Corner från
den 1 oktober 2021. Corner ska vara en strukturerad lågtröskelverksamhet för personer med
missbruk. Som deltagare skrivs du in i verksamheten på ett individuellt schema som du
förväntas följa. Det finns inget krav på drogfrihet, utan verksamheten tillämpar
redlighetsbegreppet, att du ska vara nykter och arbetsför på plats.

Socialförvaltningen skrev avtal med Verdandi Helsingborg Söder om verksamheten Kämpen från
den 1 november 2021. Kämpen ska vara en lågtröskelverksamhet för personer med missbruk.
Som deltagare kan du gå från dag till dag när du har motivation och vill hålla dig nykter. Det
finns inget krav på drogfrihet, utan verksamheten tillämpar redlighetsbegreppet, att du ska vara
nykter och arbetsför på plats.

Unga vuxna

Vi har sökt och fått pengar från en nationell satsning på att jobba med trygghet, genom
sysselsättning för unga vuxna, 18 år och uppåt som hamnat i missbruk. Den här gruppen kan bli
en start på utvecklingen av Jobb först. Har du idéer på hur vi kan gå vidare, kontakta
david.bergstrom@helsingborg.se.

Övriga inspel
•

•
•
•
•
•
•

•

•

Att ha truckkort från tid på anstalt är en bra merit men samtidigt en stämpel för
individen.
Praktik och arbetsträning kan vara bra, men det måste leda till riktiga jobb.
Busskort är indraget från socialt bistånd om du inte har särskilda behov. Gatulaget
hämtar spelarna till träning för att ”göra det svårt att inte komma”.
Kan vi få företag att sponsra föreningar med social verksamhet? De saknar kunskap om
vilka möjligheter som finns.
Exempel på handläggning för att få lönebidrag på fem månader, vilket är lång tid att hålla
sig motiverad.
Det måste finnas en morot för att gå till ett jobb i stället för ekonomiskt bistånd eller
sjukersättning. Pensionsgrundande inkomst.
Regeringen utreder ett förslag på aktivitetsplikt för ekonomiskt bistånd, vilket skulle
innebära att den som har gått en längre tid på försörjningsstöd måste delta i
heltidsaktiviteter för att bryta sin isolering.
Jennifer Bergqvist är trädgårdskreatör som jobbar med odlingar på Pixlapiren och hon
ser möjlighet att skapa arbetstillfällen för socialt utsatta med odling och
vaktmästartjänster. Vi undersöker om detta kan bli ett alternativ att testa för unga
vuxna.
A-laget Allservice i Östersund är ett exempel på socialt företag som erbjuder
trädgårdstjänster.

Kommande möten

Den 10 oktober, klockan 13.30-15.30 kommer vi att ägna Gemensam utvecklingsgrupp åt en
workshop om stöd och vård vid narkotikabrott, som en del av en statlig offentlig utredning. Våra
tidigare medarbetare Björn Wäst och Kalle Pettersson kommer att hålla i detta. Vi hoppas att så
många som möjligt med egen erfarenhet av missbruk kan medverka då.
•

10 oktober – om vård och stöd i samband med narkotikabrott

•
•

21 november – om vård- och insatsprogrammet, överenskommelse för psykisk hälsa och
suicidprevention och Skåneveckan för psykisk hälsa
19 december – tema ej klart

