
 

 

Enkät styrgruppen FINSAM 

Klippan/Perstorp 
 
Enkäten går ut på att ge styrgruppen en röst och att styrgruppen får utvärdera arbetet inom 

FINSAM processen i Klippan och Perstorp. Detta parallellt med att kunna reflektera över 

betydelsen av samverkan för en fortsatt framtida implementering av samarbetet.  
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F2. 

Beskriv hur samarbetet mellan aktörerna (Arbetsförmedlingen, Klippan, Perstorp 
och FINSAM) inom FINSAM-processen gått till? 

2 responses 

1. Genom en nära samverkan och dialog på olika nivåer. Allt utifrån verksamhetens behov och de 
förutsättningar som respektive organisation har och har haft. 
 
2. Eftersom jag inte varit med i processen tidigare är jag för dåligt insatt för att kunna uttala mig i 
frågor gällande dåtid. I nedanstående svar kommer jag främst svara utifrån min nuvarande syn på 
Första steget. 

 

F3. 

Om ni fick chansen att ändra något gällande arbetssättet i processen, vad skulle 
det vara? 

2 responses 

1. Det är viktigt att ta sig tiden och diskutera igenom förutsättningar och förväntningar i samband 
med starten. Detta gjordes initialt, men förutsättningarna för AF har förändrats under årets vilket 
inte gick att förutse i förväg. 
 
2. Eftersom jag inte varit med i processen tidigare är jag för dåligt insatt för att kunna uttala mig i 
frågor gällande dåtid. 



 

 

F4. 

Vilka vinster ser du, av den här typen av samverkansprocesser, för er organisation? 

2 responses 

1. Ett lärande mellan organisationerna kring målgruppen och målgruppens behov och 
förutsättningar. Vi har lyckats mycket väl att sätta målgruppen i fokus och nå bättre resultat än 
tidigare, då samverkansparterna inte hade samordnade insatser.  
 
2. Stora vinster. Dels vinster av att metodutvecklingen i Första steget sker tillsammans med övriga 
aktörer, där flera olika typer av kompetenser bör leda till en högre grad av precision. Dels  i rent 
ekonomiska termer. Vår organisation skulle inte ha ekonomisk möjlighet att i nuläget påbörja en 
liknande metodutveckling utan FINSAM. I övrigt bör samverkan automatiskt leda till en ökad 
förståelse för våra olika organisationer/ olika uppdrag osv. På sikt kan rent samhällsekonomiska 
vinster finnas, då processen rent konkret skapar möjlighet för en försörjningsstödstagare att närma 
sig en egen försörjning. 

 

F5. 

Vilka utmaningar ser du för processen? (hittills och framåt) 

2 responses 

1. AFs förutsättningar och representation, samt som en effekt eventuella svårigheter att kunna få 
fram rätt deltagare till processen. 
 
2. Utmaningar för processen framöver kan vara att "synka" deltagares deltagande med deras 
andra aktiviteter, exempelvis SFI eller aktivitet via Arbetsförmedlingen. Detta i samband med 
urvalet av deltagare i vår kommun är något begränsat. En annan framtida utmaning kan vara själva 
personalfrågan i Första steget. Detta då vi i nuläget är en väldigt slimmad organisation och därmed 
mer lättpåverkade för förändringar inom vårt uppdrag och även inom arbetsmarknadspolitiken i 
stort. 

 

F6. 

Hur har informationsspridningen om processen skett till dina medarbetare? 

2 responses 

1. Ja 
 
2. Eftersom jag inte varit med i processen tidigare är jag för dåligt insatt för att kunna uttala mig i 
frågor gällande dåtid. 

 

F7. 

Finns det något som din organisation kan göra för att förbättra samverkan 
ytterligare? 

2 responses 

1. Förbättrad samverkan inom kommunen och med övriga FINSAM-aktörer kan stärka arbetet 
ytterligare, regionen och FK. 
 
2. Eftersom jag inte varit med i processen tidigare är jag för dåligt insatt för att kunna uttala mig i 
frågor gällande dåtid. 

 

 



 

 

F8. 

Vad ser du för implementeringsmöjligheter för metoden i er verksamhet? 

2 responses 

1. Mycket goda möjligheter om utfallet fortsätter att vara så bra som hittills. 
 
2. Stora möjligheter. Med mindre justeringar kan metoden implementeras i vår verksamhet, oavsett 
vilken målgrupp vi arbetar med. Metoden är applicerbar på nyanlända kvinnor och män likväl som 
långtidsarbetslösa, ungdomar etc. 

 

F9. 

Är det något ytterligare som du vill tillägga kring FINSAM-processen Första Steget? 
(förklara och motivera) 

2 responses 

1. Utvärderarna P&P har bidragit med bra input och bollblank i arbetet.  
 
2. Nej. Inte i nuläget. 

 


