Nyhetsbrev två.

Initiativ trygghet
Intervju: Daniel Linares (AIF)

Vem är du, och vad jobbar du med?

Jag heter Daniel Linares och är
enhetschef på Arbetsmarknads- och
integrationsförvaltningen. Jag ansvarar
för arbetsmarknadsenheten och
ekonomiskt bistånd.
Hur jobbar kommunen med att få ut
folk i arbete?

Faktaruta:
Markaryd har lägst negativ
procentuell ökning av arbetslöshet i
Kronoberg. Arbetslösheten bland
utrikes födda ligger under snittet i
länet.

Vi arbetar med att hjälpa de
kommuninvånare som behöver
ansöka om stöd för sin försörjning.
Våra deltagare möts av individuella
upplägg och tydliga planeringar för
att kunna komma ut i arbete eller
studier. En viktig del i detta är att vi
regelbundet och systematiskt följer
upp hur åtgärderna fungerar. Vi har
även ett specialuppdrag där vi
fokuserar på ungdomar mellan 18-24
år kallat Ungsam. Där vill vi nå ut till
alla ungdomar som är i behov av stöd
i sitt arbetssökande.

Det gläder mig framförallt att 53 barn
färre jämfört med förra årets mätning
numera inte är aktuella i familjer som
återfinns på ekonomiskt bistånd.
Vi fortsätter som vanligt med vårt
arbete, samtidigt som vi såklart följer
Folkhälsomyndighetens alla
rekommendationer.
Elisabeth Fock, förvaltningschef
på AIF håller med Daniel i mycket
av det han säger:
- Jag är väldigt nöjd med det
pågående arbetet.

Intressant! Vilken effekt har den
nuvarande pandemin haft på detta
arbete?

Att komma ut i arbete eller studier
innebär att du från en dag till annan
kommer in i ett sammanhang där du
Vi har trots pandemin lyckats få ut en behövs och fattas om du inte är där.
stor del av de som tidigare haft behov Det lokala näringslivets betydelse för
av ekonomiskt stöd i egen
det positiva utfallet är självklart stort
försörjning. Vi ser månad efter
och viktigt. Minskad arbetslöshet och
månad att färre och färre personer
färre i behov av försörjningsstöd
ansöker och beviljas hjälp. Att vi går
leder till ökad trygghet för såväl
emot trenden som syns i många
enskilda kommuninvånare som för
andra kommuner, där ekonomiskt
samhället. Inte minst är detta en
bistånd ökar, gör mig stolt över
viktig del av det pågående
verksamhets arbete.
integrationsarbetet i kommunen.

Vad har vi gjort?
• Arbetsdag på Ekebacken för
delprojektens projektledare.
• Fortsatt kontakt med Malmö,
Göteborgs och Lunds universitet
för framtida kunskapsutbyten.
• Möte med representanter från
Svenska kyrkan, fritidsgården och
IFO.
• Deltagit i ett webbseminarium
arrangerat av Sveriges kommuner
och regioner (SKR), med fokus på
ungdomar och brott.
• Identifierat kommuner för
potentiella framtida besök.

Vad händer framöver?
• Webbinarium om nyanländas
flyttmönster arrangerat av Statistiska
centralbyrån (SCB).
• Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågors (MUCF)
kunskapskonferens om civilsamhället.
• Fortsatta möten inom delprojekten med
representanter från skola och
civilsamhället.
• Planering av kommande
dialoger

Tryggare tillsammans!
Kontakt: initiativtrygghet@markaryd.se

