Tertialrapport för tiden 210101-210430
Namn på insatsen: Första Steget

RESULTAT FÖR PERSTORPS KOMMUN – GRUPP 5
Perstorps grupp började den 1 februari och har bedrivits helt och hållet digitalt.
Processmedarbetare har självständigt rekryterat 10 deltagare inför gruppstart. Inga korta,
vägledande praktiker har kunnat genomföras på grund av pågående pandemi.
Resultat:
- En deltagare har fått extratjänst inom LSS/Daglig verksamhet.
- En deltagare har fått extratjänst på Norra Lyckans skola.
- En deltagare kommer att få extratjänst på Bokebackens förskola i juni, praktik
inför anställning pågår.
- En deltagare påbörjar praktik inför anställning den 3 maj på Oderljunga skola
och kommer sannolikt att bli en extratjänst under tertial 2.
- En deltagare påbörjar praktik inför anställning den 3 maj på Parskolan och
kommer sannolikt att bli en extratjänst under tertial 2.
- En deltagare kommer att påbörja studier (gymnasienivå) på Munka
Folkhögskola.
- En deltagare var gravid och har även blivit mamma i slutet av processen.
Planering för praktik inom Socialförvaltningen hos Perstorps kommun finns där
praktik börjar i slutet av 2021. Deltagaren kommer att fullfölja hela tiden i Första
Steget trots att hon är nybliven mamma. Det fungerar tack vare att vi bedriver
processen digitalt.
- En deltagare har stort intresse av lokalvård och då det för tillfället inte finns
möjlighet att hitta plats inom Perstorps kommun har fråga ställts till Klippans
kommun om de kan ta emot henne på praktik och eventuellt extratjänst om allt
fungerar som tänkt.
- En deltagare som har en akademisk utbildning från sitt hemland där det finns
faktorer i hennes sociala situation som gör att hon inte kan utbilda sig i Sverige
som hon egentligen vill. Vägledande insatser kommer att genomföras för att
stärka henne situation.
- En deltagare har flyttat till Ängelholms kommun i mitten av processen.
Deltagaren erbjöds att fullfölja Första Steget i Perstorp (eftersom vi kör digitalt)
men handläggare på Arbetsförmedlingen ville göra ny planering. Vid
återlämning till Arbetsförmedlingen informerades handläggare om att det finns
en liknande process i Ängelholm som kanske kan vara aktuell.
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RESULTAT FÖR KLIPPANS KOMMUN GRUPP 5
Klippans grupp började 22 februari och pågår till den 17 juni 2021. På grund av
pandemin har all gruppverksamhet skett digitalt från start. Gruppen bestod av 12
deltagare vid start men är nu nere i åtta deltagare. 2 personer har fått lämna gruppen på
grund av sociala skäl, 1 person har flyttat och 1 person har fått jobb.
De åtta som är kvar i gruppen har samtliga fått komma ut i praktik. En del av dessa
kommer att få en extratjänst men inga avtal är skrivna i skrivande stund.
GRUPPDYNAMIK OCH GRUPPSTART – GRUPP 4
Period för grupp 5 Perstorp: 210201-210506 (på grund av att korta praktiker inte gick att
genomföra avslutas processen tidigare än tänkt)
Period för grupp 5 Klippan: 210222-210617
Perstorp körde igång sin grupp enligt planerat start datum medan Klippan sköt upp
starten tre veckor på grund av pandemin. På grund av pandemin så har all
gruppverksamhet skett digitalt via Teams, vilket har fungerat förvånansvärt bra.
Utmaningarna har legat i att få tekniken att fungera och att lära både personal och
deltagare hur det fungerar. Gruppdynamiken är svårare att få till digitalt men finns.

Måluppfyllelse leveransmål
Metodhandbok
Under sommaren och hösten 2020 gjordes ett omfattande arbete utförts för att göra
modulveckorna ännu bättre och ”fylligare” genom att komplettera med presentationer,
filmer och annat som gör att metodens modulveckor blir flexiblare där olika alternativ för
samma ämne tillförts som stöd för processmedarbetarna. Under våren 2021 har smärre
förändringar gjorts i metodveckorna och ytterligare påfyllnad av material har gjorts.
Kursen är nu 17 veckor lång och kommer att vara det framöver. Nytt för hösten 2020 var
datorkunskap en dag i veckan. Materialet för datorkunskapen har fungerat mycket bra.
Det ska tilläggas att vi inte har kunnat genomföra datorkunskap i någon av våra grupper
under våren 2021 på grund av att deltagarna har så olika förutsättningar i sin tekniska
utrustning.
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Vi har tidigare delat metodhandboken via Microsoft Teams men det fungerade inte
tillfredsställande och nu har vi hittat en gemensam plattform för metodhandboken i
OneNotes. Detta fungerar mycket bra och OneNotes har också blivit ett mycket bra
hjälpmedel i den dagliga gruppverksamheten. Det är även ett sätt att kunna följa vad
respektive grupp gör och få idéer från varandra.
Vidare har processledare och processmedarbetarna gått en utbildning i gruppvägledning
och där fått bra övningar som infogats i metoden.
Testa metoden
Fokus är att testa metoden men eftersom den är gjord för att vara i grupp på plats så kan
vissa delar inte testas. Bland annat kan inte datorkunskapen genomföras och det är lite
annorlunda att ha all verksamhet digitalt så fullt ut blir inte metoden testad. Dock har vi
genom pandemins begränsningar fått erfarenheter som vi ska ta tillvara på i metoden
framöver. Tex har det visat sig att det är värdefullt att skriva cv och personligt brev i
mindre grupper eller en och en.
Implementering
Vi har kommit överens att implementeringen ska finnas med som en stående punkt vid
alla kommande styrgruppsmöte. I Perstorp ha man redan bestämt sig för att Första steget
metoden ska vara ett verktyg som kommer användas i deras verksamhet för samtliga
deltagare, inte enbart för målgruppen. I Klippan har implementeringsarbetet inte kommit
så långt ännu.
Andra processer
Alla processledare i vårt Finsamområde hade en trevlig förmiddag digitalt med
Ängelholm som värd. Klippan har värdskapet för ytterligare en digitalträff 18 maj.
Värdefullt med diskussioner och erfarenhetsutbyte om processerna och samverkan.
Kompetensutveckling
Gruppvägledningsutbildning har genomförts i 3 dagar i januari och en uppföljningsdag i
april för processledare och processmedarbetare. Mycket värdefull utbildning som gett oss
många nya övningar att komplettera metoden med.
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Prognos för ekonomin

Perstorp

Klippan

Summa

Reviderade beviljade medel

1 030 000

1 030 000

2 060 000

Fakturerade kostnader

290 741**

258 080*

548 821

Prognos för året

1 030 000

1 030 000

2 060 000

*252 542 kronor är personalkostnader, 5 538 kronor är övrigt.
**287 767 kronor är personalkostnader, 2 974 kronor är övrigt.

Övrigt
I samband med att pandemin eskalerade gjordes en handlingsplan för hur processerna
kunde hantera olika scenario. Perioden inleddes med att vi kunde ha gruppverksamhet
men återigen fick vi använda vår handlingsplan för covid-19 situationer om än med vissa
justeringar. Den planen fick revideras helt och all gruppverksamhet har skett digitalt.
I och med Covid-19 så har en del samordningseffekter mellan kommunerna uteblivit, tex
gemensamma studiebesök och föreläsningar.
Som avslutning vill vi ännu en gång lyfta fram vårt goda samarbete mellan kommunerna
vilket gör att vi löser rekryteringar över kommungränserna utan hänsyn till var
kandidaten bor.

2021-04-30

Fredrik Lövgren och Marie Påhlsson
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