
 

 

Enkät processpersonalen Första Steget 

FINSAM Klippan 
 

Denna enkät ger er utrymme att reflektera och utvärdera processens samarbete gällande 

prövade arbetssätt. Svaren från enkäten kommer sedan att användas som underlag till 

årsrapporten, som presenteras för FINSAMS styrelse i vår.  
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F3. 

Beskriv hur samarbetet mellan processpersonalen inom FINSAM-processen som du 

är verksam inom gått till? 

1 response 

1. Hassan och jag jobbar tillsammans varje dag och planering görs varje vecka. 
 

F4 

Vilka utmaningar finns det för samarbetet mellan aktörerna (Arbetsförmedlingen, 

Klippan, Perstorp och FINSAM) i framtiden? 

1 response 

1. att det kommer nya handläggare hela tiden som varken känner sina arbetssökande och att 

de inte heller känner till Finsam processerna. 
 

F5 

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

ytterligare? 

1 response 

1. Om vi kan bli anställd personal så ska vi kunna utveckla samarbetet med 

vuxenutbildningen. 

 

F6 

Hur kan du i din roll bidra till en fortsatt utveckling av metoden? 

1 response 

1. Som processledare känner jag att det finns en hel del kvar att göra i struktur och material. 

Även att få in gruppvägledningsmaterial på ett klokt sätt. 

 

F7 

Finns det något du skulle vilja förändra inom din arbetsroll i processen? 

1 response 

1. att jag får jobba mer som processledare än vad jag har möjlighet eftersom 

personalsituationen ser ut som den gör. 

 

 



 

 

F8 

Hur har Första Steget inkluderats i övriga processer på arbetsmarknadsenheten? 

1 response 

1. Den har inte inkluderats ännu. 

 

F9 

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

1 response 

1. att få den att bli ett koncept som används framöver. 

 

F10 

Saknas några resurser kopplat till projektet? (ekonomi, personal, utrustning, övrigt 

material) 

1 response 

1. Ja personal saknas. 

 

F11 

Vilka utmaningar ser du för implementeringen av metoden i er eller kommunernas 

verksamhet? 

1 response 

1. Att det saknas pengar för att köra vidare metoden på detta sätt efter projekttiden löpt ut.  

 

F12 

Vilka möjligheter ser du för att processen ska bli implementerad som en fast 

framtida arbetsmetod? 

1 response 

1. Resultaten är bra så det borde vara ett bra incitament att fortsätta! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P&P AB kommentarer: 
I denna enkätsammanställning finns det konkreta svar kring hur processens samverkan kan utvecklas, 

samt vilka utmaningar som finns kring samverkan i processen. Utmaningen med samverkansparterna 

är att det kontinuerligt finns olika handläggare, som inte känner till deltagarna väl. Detta parallellt 

med att de inte känner till processen ”Första Steget”. Utifrån de resultaten som enkäten samlat in, så 

finns det ekonomiska och personella utmaningar med att implementera metoden i befintlig 

verksamhet, efter att processen tagit slut. Respondenten anser även att hen i dagsläget skulle vilja få 

mer tid till att utveckla metoden och processleda, istället för att arbeta operativt med deltagare. Som 

tidigare nämnt saknar Klippan personella resurser för att kunna fullborda implementering av 

metoden. 

 

 


