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tema:

Försörjningsmåttet
Nyheter i RAR:s kommunikation
Från och med nu ändrar vi inriktning på nyhetsbrevet. Istället för löpande nyheter fokuserar vi
på ett tema och nyhetsbrevet byter namn till ”RAR-tema”. Första temat blir ”försörjningsmåttet”.
Vi behåller intervjun på andrasidan och fortsätter att i varje nummer intervjua en person inom
eller utom Sörmland som vi tror har något viktigt att säga om samverkan.
Nyheterna hittar du bäst på vår uppdaterade webb, som vi nu har byggt om och gett en ny
och mer lättnavigerad form. RAR-tema får du två gånger per termin, ofta med en fördjupning
på webben.
Vilka teman kan vara aktuella? Kom gärna med förslag. Något vi diskuterat är ”processtöd”,
aktuell fråga här i Sörmland och med flera intressanta exempel för RAR-tema att belysa.

Analysera med försörjningsmåttet
Vi kan inte påstå att det är bra eller dåligt att en kommun har en hög eller låg kostnad i någon
del av försdörjningsmåttet. Vi behöver gemensamt fördjupa analysen inom områden där kostnaden exempelvis är hög eller låg eller när vi ser att utvecklingen avviker från andra områden.
På RAR:s webb finns tabeller och kommentarer som utgör ett axplock av vad som är möjligt att
göra. De är långt ifrån kompletta och möjligen inte de viktigaste. För det krävs en mycket mer
fördjupad analys, framförallt av verksamhets-ansvariga.

Tydliga trender i Sörmland
Kostnaderna för försörjningsstöd har ökat under perioden 2007-2013. Kostnaden för sjuk- och
rehabpenning minskade perioden 2007-2010 för att sedan öka. Kostnaden för a-kassa har
minskat under hela perioden. En jämförelse mellan länet och riket visar att kostnaden i Sörmland
är högre än i riket samt att skillnaden ökar under perioden. På RAR:s webb hittar du tabeller
och kommentarer.
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Socialchefen som tittar
i backspegeln och ser framåt
Att göra ett bokslut. Han vill inte klaga, men efter 35 år som
socialarbetare konstaterar han att de viktiga frågorna är olösta.
Efter allt arbete, alla projekt, all samverkan. Han ställer frågan:
”Hur långt har vi kommit?” Och ger svaret: ”Inte tillräckligt långt.”
I oktober slutar Georg Hammertjärn som socialchef i Trosa. Han går i pension och ser fram
emot en lugnare tillvaro med lite husfix på hemmaplan och resor med husbilen.
Han stöttar RAR till 100 procent och ger sin efterträdare rådet att prioritera arbetet i
beredningsgruppen. ”Där är det viktigt att vara med och påverka.”
TRIS är bra, skolan borde vara med i lokala samverkansgrupperna (LSG) och RAR borde ta
med kommunernas näringslivschefer i sitt arbete. Statsmakterna måste bygga ut Samhall så
att de som aldrig kommer in på den ordinarie arbetsmarknaden också kan få ett jobb. Georg
Hammertjärn har en bestämd uppfattning om vad som behöver göras.

Försörjningsmåttet bra redskap
Bakom försörjningsmåttets siffror finns alla de som står längst bort från arbetsmarknaden.
De kommer aldrig in i systemet: får inget jobb, ingen a-kassa och ingen sjukpenninggrundande
inkomst. Är nollklassade och lever på försörjningsstöd.
– Försörjningsmåttet är ett utmärkt medel för LSG att analysera och följa förändringarna.
Myndigheternas regler påverkar siffrorna. Vi behöver aktörer som jobbar med rehabilitering för
att få verkstad för dessa personer. RAR kan inte skapa arbetsplatserna, men samordna dem
som tar fram lösningar och bli bättre på kontakter med det lokala näringslivets representanter.

För många samverkansplattformar
– Samordning sker på så många olika ställen. RAR, Regionförbundet lever sitt liv, landstingets
VOHJS-nämnd (nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård) ska ta ett helhetsgrepp,
ibland blir det nästan konkurrens om frågorna, de flyttas runt och det är svårt att komma framåt.
Georg Hammartjärn beskriver ett nollsummespel, trots att alla inblandade myndigheter gör
sitt bästa. Resultatet duger inte och de som står sist i kön in på arbetsmarkanden kommer
aldrig dit. Det finns ingen plats för dem och då måste samhället agera.
– Idag är det många som tvingas leva på försörjningsstöd, som egentligen bara är tänkt som
en tillfällig lösning. De här personerna går runt i systemet och får aldrig en egen försörjning.
Vi kan inte ha det så, vi måste vara överens om att vi har ett gemensamt ansvar och att vi kan
agera. Och att staten måste agera när inte de lokala lösningarna räcker till.
Det finns en risk med att ha jobbat länge i samma bransch: samverkan kommer och går,
projekten likaså och den som har varit med sen i slutet av 1970-talet blir lätt lite otålig. Så är
det med förre socialchefen i Trosa.
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