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Rapport för år 2019 

Namn på insatsen: Första Steget 

Målet är att utveckla en metod att jobba efter som rustar och hjälper målgruppen att 

närma sig eller ta sig in på arbetsmarknaden alternativt till studier eller vården. 

 

I ansökan inför Första Steget har beskrivning av kontinuerliga intag av deltagare gjorts. 

Denna beskrivning kan anses som praxis när samarbete mellan arbetsmarknadsenhet och 

Arbetsförmedlingen har krävt just den typen av intag. 

 

Processledarna har utifrån egna erfarenheter och efter djupintervjuer med presumtiva 

deltagare kommit fram till att det är svårt om inte omöjligt att få till gruppdynamik där 

gruppen hela tiden är föränderlig och där det kommer in nya deltagare kontinuerligt. Det 

innebär att processledarna tagit fram en metod som bygger på just gruppdynamik och 

där två intag sker per år. Detta är en förutsättning/framgångsfaktor för att uppnå den 

dynamik som en sammanhållen grupp gör. 

 

Arbetsförmedlingen har varit aktiva i processen genom informationsinsatser kring Första 

Steget. De har även varit delaktiga i konsekvenssamtal med deltagare samt stått för 80% 

av remisserna. 

 

Kommunerna har stått för 20% av remisserna där SFI och socialförvaltningen varit 

viktiga samarbetspartners. 

 

Samverkan med Arbetsförmedlingen har påverkats negativt av deras stora 

omorganisation. Samverkan med Försäkringskassan och Region Skåne är oförändrad. 

Det har påbörjats en process för samverkan inom respektive kommun. 

 

Arbetsförmedlingens omorganisation påverkar möjligheterna att finna deltagare för att 

fylla platserna i grupperna. Risken om inte grupperna fylls blir att utvärderingen av 

metodhandboken blir svårare att genomföra och gruppdynamikens vinster går förlorade. 

Processledarna har lyft ovanstående vid samtliga styrgruppsmöten. 

 

SLUTSATS 

Vi har skapat metod som finns nerskriven med tema för vecka för vecka. Vi håller 

fortfarande på att fylla på med material som t.ex. filmer, powerpoint till föreläsningar och 

blanketter. Tanken är att det ska bli en metod som kan användas för målgruppen men 
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också andra grupper helt eller delvis. Detta finns digitalt så att det kan delges till andra 

och kan ses som tidsbesparande att det finns färdiga material att använda.  

Vi har nu testat metoden för tre grupper och har just nu två grupper igång som gjort 

ungefär hälften av kursen. Omdömen från deltagarna i grupperna som är färdiga har 

varit mycket positiva och resultaten är goda där flera av våra deltagare har gått vidare till 

studier och arbete. Av totalt 33 deltagare så har 8 gått till arbete, 3 till studier.  

Slutsats är att metoden har gott utfall men ska utvärderas under flera omgångar till innan 

den är klar. 

 

 

Ekonomi  

Beviljade medel 

 
1 460 000 

Fakturerade kostnader 1 288 507 

Orsak till avvikelse: 

När första gruppen skulle startas fanns inte personal tillsatt för att arbeta med gruppen 

vilket innebar att det inte gick att fakturera lönekostnader fullt ut förrän i juni 2019. 

 

Övrigt  

En förutsättning för att målgruppen ska ges möjlighet till att etablera sig på 

arbetsmarknaden är att tillgång till subventionerade anställningar finns. Extratjänster har 

visat sig vara en bra ingång på arbetsmarknaden för den här målgruppen. 
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