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n Försörjningsstöd | Fler fastnar i bidrag

Bistånd minskar
mest i Sollefteå
SOLLEFTEÅ Kostnaderna

för ekonomiskt bidrag
ökar i hela landet. Och
allt fler får långvarigt bistånd. Men Sollefteå går
mot strömmen. Där
minskar kostnaderna rejält.
De nya siffrorna redovisas
av Socialstyrelsen. 2011 betalade till exempel Sollefteå
kommun ut 22 807 000 kronor i ekonomiskt bistånd,
eller försörjningsstöd som
det också kallas. I fjol var
siffran nere på 19 475 000
konor. En minskning med
mer än 3 miljoner kronor.

Tittar man närmare på andelen långvarigt beroende
av försörjningsstöd, alltså
de som fått stödet i upp till
ett år, så har Sollefteå minskat mest i landet. 2011 utgjorde den gruppen 25,7
procent av alla som får ekonomiskt stöd. I fjol var det
bara 18,2 procent, alltså en
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minskning med 7,5 procent.
Det finns förklaringar till
förbättringen.
– Vår samverkan och utökade samarbete med Arbetsmarknadsenheten har
nog betytt en hel del, säger
Ylva Norberg, enhetschef på
socialförvaltningen.

För ett par år sedan utökade socialförvaltningen samarbetet, en tid fanns till och
med handläggare från socialförvaltningen uppe på arbetsmarknadsenheten.
– Vi har också infört ett

nytt sätt att jobba, vi har
börjat med något som kalllas instrument X. Det innebär att vi inte bara tittar på
klienternas utgifter och inkomster Vi ser också mer på
deras styrkor, svagheter och
behov av stöd.

Det har lett till att flera gått
till en egen anställning och
på så sätt lotsats bort från
försörjningsstödet. Ylva
Norberg poängterar att det
inte bara är en ekonomisk
vinning för kommunen. För
de klienter som efter en

”Flera av våra klienter har gått till en
egen anställning.”
Ylva Norberg,
enhetschef

långvarig frånvaro från arbetsmarknaden plötsligt
har ett jobb igen innebär det
en stor och positiv ”resa”.

farande Örnsköldsvik som
har de lägsta kostnaderna
per invånare för ekonomiskt bistånd. Men det är
den enda kommun där kostnaderna ökat.

Maria Öhlén som undervisar på Ådalsskolans barnoch fritidsprogrammet hörde i måndags hur hennes
vän Anna Skagersten intervjuades i radions Dagens
eko.
– Hon är musikdirektör
vid teologiska skolan i

Stockholm, men har under
flera månader arbetat vid
ett universitet i Filippinerna
som man samarbetar med.
Maria Öhlén har också
följt sin kompis via en Facebooksida. Men det var efter
radiointervjun som hon
började fundera över vad
hon själv kunde göra.
– Jag talade med skolledningen och fick tillstånd att
sätta upp ett anslag om en
insamling. Sedan har vi diskuterat katastrofen i Filippinerna i klassen. Anna befinner sig inte på en plats som
direkt drabbats, men hen-
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nes studenter har anhöriga
som är utan mat och boende.
Maria Öhlén kommer att
överföra pengarna till sin
kompis som samarbetar
med organisationen UCCP.
– Jag litar på henne. Även
om också många andra organisationer gör ett fint jobb
känns det bra att veta att
precis alla pengar når Annas
bankkonto.
Hon välkomnar även andra utanför Ådalsskolan att
ge bidrag för att hjälpa människorna på Filippinerna.

Dessutom uppmanar de alla andra Lionsklubbar i Tidningen Ångermanlands
spridningsområde att också
skänka pengar.
– Vi hade ett medlemsmöte i onsdags, det pratades
mycket om katastrofen och
vi bestämde oss enigt för att
göra så här, berättar Ingrid
Westin från Lions Nipsippan.
Lions Clubs International
Foundation, LCIF, har beviljat ett katastrofanslag till att
börja med på 195 000 svenska kronor till Lions i Filippinerna för katastrofhjälp i
form av dricksvatten, mat
och tillfälliga boenden. Det är
också Lions på plats som ser
till att hjälpen kommer fram.
Men det behövs nästan
obegränsat med hjälp och Lions Nipsippan hoppas att de
övriga klubbarna i distriktet
ska anta deras utmaning.
– Det tror jag att de kommer att göra. Det här är en
stor sak och många vill hjälpa till, säger Ingrid Westin.
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Jörgen Sundin

SOLLEFTEÅ

ÅRETS LUCIAARRANGÖRER

HANDEL

SOLLEFTEÅ

I samarbete med Tidningen Ångermanland

KRAMFORS Maria Öhlén
har en lärarkollega på
Filippinerna som undervisar ungdomar med anhöriga i katastrofområdet. Nu startar Maria en
insamling på Ådalsskolan för de drabbade.
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SOLLEFTEÅ Hjälpbehovet
i katastrofdrabbade Filippinerna är enormt.
Nu har Lions Nipsippan i
Sollefteå beslutat skänka 10 000 kronor till katastrofhjälpen.

De samlar till Filippinerna

Rösta genom att skicka

I Ångermanland är det fort-

Lions fixar
10 000 och
en utmaning

Philip Thörne, Sofina Uitto, Sofia Näslund och deras lärare Maria Öhlén tycker det är viktigt att
stödja folket på Filippinerna.
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