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Nu förstår jag helheten på ett
bättre sätt
Karin Fröderberg arbetar som FoUledare (forskning och utveckling) på
Region Jönköpings län och
representerar nio kommuner inom
arbetsmarknadsområdet.
Vad fick dig att kontakta o s s om
Trelleborgsmodellen ?
I Jönköpings län är det flertalet
kommuner som är intresserade av att
veta mer om Trelleborgsmodellen, och
några av kommunerna har även varit på
studiebesök. Samtidigt var det ingen av
kommunerna som hade kommit så pass
långt i sin diskussion och planering att
de hann anmäla sig till programmet i
början av året.
I min roll som FoU-ledare har jag som uppdrag att samordna och driva
kommunernas utvecklingsfrågor och jag tog därför kontakt med er för att höra om
jag kunde få ta del av det arbete som hittills har gjorts i projektet. På så sätt kunde
kommunerna i vårt län få en samlad kunskap och därigenom komma närmare ett
beslut om eventuell egen implementering av modellen.
Vad tar du med dig från lärträffen du var med under?
Väldigt mycket! Dels var det givande att under dagen få en fördjupad förståelse för
modellens olika beståndsdelar och begrepp. Under studiebesök och andra
presentationer jag har lyssnat till har det inte riktigt funnits tid till att förstå dessa på
djupet, så det var en hel del som klarnade kring begreppen ni använder. Nu förstår
jag helheten av modellen på ett bättre sätt än tidigare.
Det var också häftigt att se hur det mod och den entusiasm som ni i Trelleborg har
byggt upp kring att våga tänka annorlunda, att ändra mindset från ett socialt
perspektiv till ett arbetsmarknadsperspektiv, hade hunnit smitta av sig till
deltagarkommunerna efter så pass kort tid i projektet. Jag upplevde det som att
kommunerna kände sig väldigt trygga med den vägledning och stödstruktur som
projektet erbjuder.
Att ha med sig politiken, och helst även näringslivet, i en implementering av
modellen var något som flera av kommunerna betonade som avgörande för ett bra
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resultat. Överlag så är jag jätteimponerad över de kommuner som är med i projektet
och önskar de all lycka till på deras resa framöver.

Vad är nästa steg för dig och de kommuner som du representerar?
Efter sommaren kommer jag att ge en sammanfattning av lärträffen för
chefsnätverken inom arbetsmarknads- och försörjningsstödsenheterna i länet.
Beroende på vart kommunerna står i frågan i respektive kommun kommer jag att
erbjuda fortsatt stöd, rådgivning och eventuell samordning från FoUrums sida. Vi
har en tradition i Jönköpings Län om att samverka mycket mellan kommunerna i
gemensamma frågor, och jag ser att det kan komma att bli så även med denna.
Jag kan tänka mig att vissa av länets kommuner kommer att vilja göra studiebesök i
någon av deltagarkommunerna som motsvarar samma storlek som sin egen, när
projektet är klart. Därför är det särskilt bra, för matchningens skull, att de 14
kommunerna som har antagits i projektet är av varierande storlek och
sammansättning. Förhoppningsvis leder projektet fram till ett mer långsiktigt
implementeringsstöd så att de kommuner som inte hann med "tåget" den här
gången, kan få tillgång till en liknande stödstruktur även i fortsättningen.
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Vi behöver ett samhällssystem som stärks av sitt ordval
Vi ser ofta över den vokabulär vi använder när vi pratar om de vi finns till för samt de
insatser vi dagligen arbetar med. Vi utgår alltid från att vi möter friska och
motiverade människor.
Istället för att till exempel välkomna ensamkommande barn och unga med
vårdplaner så välkomnar vi dem med etableringslinjer, istället för att fokusera på
nyanländas ursprungsland så fokuserar vi på anländ kompetens/profession.
Beroende på ifall vi fokuserar på biståndsrätt eller fokus på självförsörjning så
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kommer det påverka resultatet.
Genom ett systematiskt arbete med möjlighet tiii gemensamma träffar för reflektion
och lärande tror vi att möjligheten för faktisk framdrift i spridnings- och
implementeringsarbetet ökar hos de kommuner som deltar i Treileborgsmodellen.
Hinder, trögheter och möjligheter i att driva offensivt utvecklings- och
innovationsarbete inom offentlig förvaltning är frågor som står högt på agendan. Vi
hoppas att andra som också tar del av småglimtarna kan inspireras av vårt
förhållningssätt och de metoder vi tillämpar.
Så vad är då nyttan? - Det bidrar till samhällsutveckling och fokuserar på
medborgarens väg till självförsörjning och skapar förutsättningar för eget ansvar för
den samma.

Viktoria Hansson, Projektsamordnare Trelleborgsmodellen

Detta nyhetsbrev är till för dig som är intresserad av Trelleborgsmodellen.
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