En dag på Förvaltningen
Så var det dags igen för "skuggning" på Arbetsmarknadsförvaltningen. Den första kommentaren från
både mig själv och Jane Madsen som skuggade på Myndighetsenheten var "Hur kan dagen ha gått så
snabbt" när vi återsamlades efter klockan tre.
I november 2011 "skuggade" jag på Myndighetsenheten och Etableringsenheten. Jag blev nu
återigen påmind om vilken fantastisk samling människor som finns på Gasverkgatan. Det är en stor
förmån för nämndsledamot att få "prya" på sin förvaltning. Det ökar kunskapen om och förståelsen
för det arbete som bedrivs.
Det är oförståeligt att så få av mina kollegor Arbetsmarknadsnämnden hittills tagit till vara denna
möjlighet. Där man möts med vänlighet, omsorg och respekt som på få andra ställen i mitt liv.
Nu handlade det om enheten "Arbete och kompetens". De anställda är arbetsmarknadssekreterare,
stolt benämnda "askarna" och deras uppgift är att leverera arbetstagare. Ibland kan vägen dit vara
lång.
Lena Fors som är chef ledde mig med varsam hand till berörda personer och grupper.
Jag hade ett schema att följa och tur var det, annars hade jag fastnat både här och där i andra
intressanta samtal.
Lena Fors introducerade Rehab Arena och samtidigt fick jag en färsk nulägesrapport från Tomas
Djurfeldt om läget på våra två boenden för ensamkommande ungdomar.
Som av en händelse hamnade jag sedan i veckans Frukostmöte med deltagare och personal på
Rehabarena och fick tillfälle att prata länge med tre av deltagarna Thor, Eva och "Tino". Där blev det
övertid.
Sedan fick jag vara med om att Andreas Thunholm intervjuade en polsk kvinna som sökt
försörjningsstöd. Detta skedde med hjälp av tolk via högtalartelefon. Det är Anders som håller i
"nysamtalen". Dessa ska hållas inom två dygn efter ansökan.
Rättssäkerheten i centrum. Alla som har legal rätt till försörjningsstöd ska få det, och ingen som inte
har det ska nekas! Det var mycket att ta reda, tills alla rubriker i blanketten kunde kryssas av.
Andreas visade stort tålamod och förvissade sig många gånger om att kvinnan förstått alla frågor. En
njutning att följa ett proffs i arbete.
Sedan var det lunch. Jag hade matlåda med skinksallad med mig så att jag kunde äta i
personalmatsalen, vilket gav mig tillfälle att lyssna och prata. Särskilt Hannas information om Team
Fagerängen var intressant. Det gäller att ta vara på alla tillfällen till information.
Efter lunchen var det dags för Pierre Svensson pratade om det nya projektet "Kraftsamling
Trelleborg" som går ut på att försöka matcha de tusen personer som för tillfället är arbetslösa och
som så snabbt som möjligt ska levereras till arbetsmarknaden. Vad kan och vill just Ditt företag göra
för att underlätta denna process? Ett mycket spännande projekt som kan ge mycket kunskap och
engagemang och resultat.
I likhet med Pierre är också Linn Olsson tämligen nyanställd. Linn är arbetsmarknadssekreterare och
hon visade upp den imponerande långa lista på åtgärder och sysselsättningar från vilka hon ska välja

ut de mest lämpliga till en individuell plan för den sökande så fort denne har visat sig ha rätt till
försörjningsstöd. Linn är en viktig kugge i hjulet på denna välfungerande apparat som är ledd med
säker hand av förvaltningschefen Cecilia Leijon.
Slutligen fick jag lära mig hur det går till att hitta en intresserad ungdom och få henom att välja ut ett
av alla de volontärprojekt som Europeisk volontärservice erbjuder och som Ungdoms styrelsen i
Sverige godkänner. CV och personligt brev ska skrivas. Hen blir bjuden på resan, mat och uppehälle.
35 - 40 timmars arbetsvecka väntar, inom vilken det bjuds på språklektioner. Och naturligtvis är EU
med och betalar. Svårigheten tycks vara att övertyga lämpliga kandidater att ge sig ut i vida världen.
Detta fick jag reda på av Eva Chelbat som också har ett annat stort intresse i livet nämligen
Trelleborgs TaeKwon-Do Klubb.
Nästa vecka är det dags för den fjärde och sista pusselbiten, Navigatorcentrum.

