Rapport för år 2020 (period 2020-02-01—2021-01-31)
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 70%
av remisserna. Kommunerna har stått för 30% 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. Sedan föregående år
så har ryktet spridit sig om Första steget och fler har på egen hand tagit kontakt med
processledarna och anmält intresse för processen samt att SFI och Socialförvaltningen
också remitterat fler till processen gör att det är mindre sårbart än tidigare att få in
deltagare till processen.
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Metoden som har skapats finns dokumenterad med tema, vecka för vecka under 17
veckor. Metodhandboken fylls fortfarande på med material som exempelvis filmer,
PowerPoint till föreläsningar och blanketter. Tanken är att det ska bli en metod som kan
användas för målgruppen men också andra grupper helt eller delvis. Metodhandbok och
bilagor finns digitalt i OneNote så att det kan delas mellan kommunerna.
Metoden har testats på sju grupper och har just nu två grupper igång som gjort ungefär
hälften av metoden. 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.
Sedan start har projektet i Klippans kommun haft 38 deltagare som genomgått Första
Steget till och med 2021-12-31, av dessa har 17 deltagare fått jobb och 2 har gått till
studier. 5 har flyttat från kommunen och 3 har fått hjälp att komma vidare till
utredningar av arbetsförmåga inom vården.
Perstorps kommun har haft 37 deltagare som genomgått Första Steget till och med 202112-31. Av dessa har 17 deltagare fått jobb, 5 har gått till studier och 3 har identifierad
ohälsa där insatser fortsatt utanför processen.
Slutsats är att metoden har gott utfall men ska utvärderas under flera omgångar till innan
den är klar.
Ekonomi (om det finns en avvikelse på > 10 % ska anledningen anges)
Beviljade medel

2 030 000

Skälet till avvikelse för fakturerade kostnader och beviljade
medel är att personalkostnader blivit mindre än väntat på
grund av personalomsättning.

Fakturerade kostnader

1 776 634

Övrigt
Extratjänster har visat sig vara ett mycket lämpligt steg efter Första steget och har
möjliggjort de resultat projektet har.
Datum och namn på uppgiftslämnare
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