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Arbetsförmedlingens nya checklista för fas3-placeringar exkluderar många föreningar
inom social ekonomi. Kan regeringen och ansvariga myndigheter verkligen acceptera en
sådan effekt?
Hela Sverige ska leva, Coompanion och Civilförsvarsförbundet driver sedan september 2009,
fram till halvårsskiftet 2011, ett kompetensutvecklingsprojekt i ESF-rådets nationella
utlysning för social ekonomi och Jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. Inom ramen för
projektet ’Kompetenta Anordnare – resten av landet’ har Hela Sverige ska leva och
Arbetsförmedlingen tecknat en överenskommelse om samarbete kring genomförandet av fas
3. Det handlar om att vi ska hjälpa varandra med meningsfulla sysselsättningsplatser
respektive deltagare. Vi följer därför med intresse och oro den debatt som förs kring fas 3.
Den sociala ekonomins betydelse för den svenska arbetsmarknaden växer. Svenskt
föreningsliv har under lång tid varit delaktig i att hjälpa människor i utanförskap. Därför var
det naturligt för oss att arbeta med kompetensutveckling för anordnare inom den sociala
ekonomin. Huvudsyftet med utlysningen var att ge långtidsarbetslösa en meningsfull
sysselsättning, en social miljö och färska referenser som förhoppningsvis kan leda till
anställning.
Tyngdpunkten i kompetensutvecklingen ligger på att deltagaren i fas 3 ska stärka sig själv –
egenmakt – och med vår hjälp skapa en god social tillvaro, hitta nätverk och kontakter.
Anordnarbidraget ger våra föreningar en möjlighet att organisera verksamheten för att ta emot
och handleda deltagaren på ett kompetent sätt.
Den sociala ekonomin består av organisationer och föreningar med eller utan anställda.
Gemensamt är engagemang och värdegrund för att i föreningsform samlas kring ett
gemensamt intresse, ofta med sociala mervärden. En stor del av arbetet sker ideellt av
föreningars medlemmar. Vi välkomnar departementets och utförande myndighets
ansträngningar att se över fas 3 placeringar och sätta stopp för de missförhållanden som
uppdagats hos vissa anordnare. Vi är själva upprörda över de avarter som utvecklats och lyfts
fram i media under senare tid.

Men….det är med stor oro vi tar del av Arbetsförmedlingens nya regel som innebär att endast
föreningar/organisationer med minst en anställd kan ta emot fas 3 placeringar och bli
anordnare. Det betyder att antalet anordnare inom social ekonomi kommer att minska
avsevärt. Många av våra föreningar är små, bygger på ideellt arbetande medlemmar och har
inga anställda. Till exempel är pigga pensionärer med erfarenhet från tidigare yrkesliv en stor
tillgång som handledare. Missförhållanden som media tagit fasta på har inte rört placeringar i
små ideella föreningar. Just genom sin ringa storlek har de stora möjligheter att skapa vettiga
sysselsättningar där deltagaren känner att hon eller han uträttar något viktigt och meningsfullt
tillsammans med medlemmarna och att deltagaren får en viktig roll i organisationen. I en liten
förening kan deltagaren lätt förstå verksamheten, få erfarenheter, knyta kontakter och kanske
till och med utveckla nya verksamheter till gagn både för sig själv och föreningen.
Kan regeringen och ansvariga myndigheter verkligen acceptera en sådan effekt? Vår ambition
att stimulera föreningarnas entreprenörskap måste välkomnas och stöttas av regeringen. Ställ
därför inte kravet att en blivande anordnare måste ha minst en anställd - det är ingen
självklarhet för kvalitet. Ge oss hellre medel och möjligheter att, i samarbete med
Arbetsförmedlingens handläggare och deltagaren, utveckla våra sysselsättningsplatser. Till
exempel genom att låta deltagaren ta del av utbildningar i entreprenörskap och socialt
företagande – en utmärkt form för att komma till egen försörjning tillsammans med andra!

Stockholm den 7 februari 2011
Staffan Bond
Verksamhetschef
Hela Sverige ska leva
Emma Perols
Verksamhetsledare
Coompanion Kooperativ Utveckling Sverige
Anders M. Johansson
Generalsekreterare
Civilförsvarsförbundet

