Tertialrapport för tiden 20210101 – 20210430
Namn på insatsen: Nästa Steg
Syfte:
Att få fler utrikesfödda kvinnor och män att integreras i samhället genom:
- motivations- och kunskapshöjande insatser kopplade till krav och behov från arbetsmarknaden.
- att utveckla medarbetarnas kompetenser/metoder genom att arbeta mer fördjupat med målgruppen.
- att samordna samhällets resurser/insatser kring målgruppen.
Mål:
Att samtliga deltagare uppnår en högre nivå av integration i det svenska samhället samt övergår till
studier eller etablerar sig på arbetsmarknaden under/efter processens tid.
Metod:
Under första tertialen 2021 har vi arbetat oförändrat med metoden som vi tagit fram under 2020. Den
består fortsatt av tre moduler fördelade på följande 11 steg:
Modul 1: Grundläggande kunskap

Modul 2: Fördjupande kunskap

Modul 3: Förberedande kunskap

Steg 01: Introduktion

Steg 04: Arbetsmarknad

Steg 07: CV och personligt brev

Steg 02: Samhällskunskap

Steg 05: Utbildning

Steg 08: Jobbsök

Steg 03: Det digitala jaget

Steg 06: Praktik

Steg 09: Nätverk
Steg 10: Intervjuteknik
Steg 11: Hälsa

Modul 1, här får deltagarna bland
annat ta del av gemensamma
ramar & regler samt syftet med
processen. Deltagarna får även en
något riktad samhällsorientering
kopplad till vikten av att arbeta,
skatt, välfärd osv. Modulen
innehåller även ett steg där vi går
igenom och gör en första digital
kompetensinventering.

Modul 2, här får deltagarna
möjlighet att fördjupa sig i stegen
arbetsmarknad och utbildning.
Deltagarna får även välja ut en
arbetsplats där dem önskar att
praktisera under 4 veckors tid –
om möjligt.

Modul 3, här får deltagarna bland
annat möjlighet att skapa ett CV
och personligt brev, lära sig att
söka jobb, nätverka och träna
inför kommande intervjuer. Med
andra ord får deltagarna alla
verktyg dem behöver för att bli
jobbklara! Modulen innehåller
även ett avslutande steg där vi
pratar mycket om hälsa och om
vikten att må bra.

På grund av Covid-19 bedrivs arbetet med metoden fortsatt på semidistans, i halvgrupper där vi varvar
digitala träffar med fysiska träffar. Den avsatta tiden för processen varierar fortfarande och avgörs främst
av deltagarnas förmågor i det svenska språket samt befintliga kunskaper och kompetenser. Arbetet sker
huvudsakligen i grupp fast med ett tydligt individfokus.
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Vi arbetar fortsatt med regelbundna skattningar där vi kontinuerligt samlar in feedback från deltagare,
lärare och övriga samverkansorganisationer för att kunna utvärdera och utveckla metoden ytterligare. I
och med att vi valt att digitalisera delar av vår process har vi varit extra noggranna med att följa upp
våra deltagare för att säkerställa att informationen vi har för avsikt att förmedla når fram och för att
säkerställa att kvalitén vidhålls.
Under perioden 20210101 – 20210430 har Nästa Steg följt ovanstående metod och slutfört arbetet med
grupp fyra (210311) samt även hunnit med att starta upp grupp fem (210316). Arbetet med grupp fyra
flöt på bra trots rådande omständigheter och avslutades dessvärre med enbart 8 deltagare. Men efter
en bra praktikperiod och ett fantastiskt arbete tillsammans med arbetsgivare i Ängelholm med omnejd
nådde hela 5 deltagare arbete och 1 deltagare studier innan processens slut. I siffror motsvarar det 75%
av våra deltagare i grupp 4. Av de deltagare som gick ut i arbete räknar vi in en fast heltidstjänst på
Willys, 2 jobb inom lokalvård, 1 säsongsjobb på Räckesbutiken (som kan bli mer till hösten) samt en
timanställning/sommarjobb inom vården.
Samverkan/parter:
Under perioden 20210101 – 20210430 har Ängelholms kommun och arbetsförmedlingen fortsatt varit
aktiva i processen. Båda parterna har bland annat samverkat i frågor kopplade till deltagarna. Det har
även öppnats en dörr på glänt där Nästa Steg och Step In eventuellt har för avsikt att samköra kontakten
gentemot arbetsförmedlingen för att säkerställa inflödet av deltagare till båda processerna. Vidare är
det fortsatt SFI/Gruv som står för det största inflödet av deltagare. Inför grupp fyra fick vi även flertalet
deltagare genom Step In och IFO/Resurscenter. Det finns fortsatt önskemål från vår sida om att få mer
hjälp från arbetsförmedlingen för att säkerställa inflödet av nya deltagare.
Process Nästa steg har fortsatt varit grunden till samverkan mellan arbetsförmedlingen, arbetsgivare,
vuxenutbildningen, Resurscenter och deltagarna själva. Genom processen får deltagarna ta del av
viktiga verktyg för att kunna ta sig framåt och vi finns där för att samverka och koppla på berörda parter
vid rätt tillfälle.
Hinder för samverkan/systemfel:
Det största hindret vi kan se just nu är fortsatt Covid-19. Pandemin är bland annat orsaken till att
SFI/GRUV bedrivs på distans vilket påverkar vårt inflöde av nya deltagare negativt då eleverna sitter
hemma och studerar. Vidare påverkar pandemin även våra möjligheter att hitta praktikplatser negativt
och inom vissa branscher har det till och med blivit nästintill omöjligt.
När det kommer till samverkan/systemfel tycker vi inte att vi kan se några självklara fel mer än att vi som
sagt önskar oss ett tydligare samarbete gentemot arbetsförmedlingen för att säkerställa inflödet av
deltagare till processen.
Ekonomi:
Beviljade medel 2021

1 110 000,00 SEK

Fakturerade kostnader
20210101 - 20210430

335 395,80 SEK

Prognos för året 2020

1 110 000,00 SEK

11 maj 2021
Gary Bardeman, Processledare på Nästa steg.

0723-74 74 47

Importgatan 1, 262 73 Ängelholm

www.finsamnnvskane.se

