Årsrapport
Process Framtiden 2020 03 01 – 2021 02 28
Det övergripande kvalitativa målet gällande deltagande individer är att samtliga som
deltagit har en utarbetad konkret plan för ”Framtiden”. Att de enskilda deltagarna,
utifrån sin förutsättning, utvecklas inom ramen för sin plan under deltagandet och har
tagit ett eller flera steg på sin individuella resa för att möjliggöra en övergång till studier
eller en etablering på arbetsmarknaden. Målet i processen är också vi ska arbeta för en
attitydförändring hos arbetsgivarna gentemot processens målgrupp.
Måluppfyllelse mäts genom regelbundna uppföljningar i samarbete med våra
utvärderare P&P.
Målen för deltagande organisationers övergripande arbete är att kunna förbättra
samordningen av samhällets resurser i arbetet med målgruppen och att nya metoder har
utvecklats under genomförandet.
Syftet är att som helhet få fler individer i målgruppen att gå från ett utanförskap och att
kunna integreras i samhället och uppnå en långsiktig självförsörjning, utifrån flera
aspekter, med en positiv effekt för individ och för samhället som helhet.
Under processtiden kommer vi försöka identifiera framgångsfaktorer och metoder. Vi
kommer utgå ifrån ett salutogent och holistiskt förhållningssätt. Metoder som vi vill
pröva hela eller delar av är empowerment delaktighetsmetoden, case management, MI
och supported training, education, employment.
Vi processmedarbetare genomgår under våren 2021 en utbildning i case management.
Under utbildningens gång, varefter vi fått fördjupad kunskap, märker vi att metoden
bekräftar vårt arbetssätt. Vi får kontinuerlig handledning och vi har fått med oss en hel
del arbetsmaterial att prova. Målgruppen är mycket heterogen och ett antagande är
därför att vi i arbetet kommer behöva ompröva vårt arbetssätt kopplat till våra metoder.
Pandemin covid-19 har stor påverkan på samhället i stort och konjunkturen samt
samverkansaktörernas förutsättningar i det dagliga arbetet. I ett större perspektiv
kommer det påverka våra deltagares möjligheter att komma vidare. Vi kan redan skönja
en del av de negativa effekterna: utbildningsstarter är framflyttade, tilltänkta
praktikplatser vågar inte öppna upp varken för studiebesök eller kortare praktik, även
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om viljan finns. Vår målgrupp som redan står långt ifrån arbetsmarknaden får med den
ökade arbetslösheten ännu svårare att etablera sig.
Alla myndigheter har varit aktiva i insatsen och vi har haft dialog kring flera individer
som skulle kunna vara aktuella för processen. Antalet remittenter som lett till inskrivning
är 1 från FK, 5 från AF, 5 från Klippans kommun/Socialförvaltningen. Övriga 17
deltagare har tagit kontakt själv alternativt genom anhörig. Totalt har 28 individer varit
föremål för processen. I SUS blir en individ inte inskriven som ny deltagare då de
återinskrivs i processen. Vi har 4 individer som återvänt till processen.
Vi har genom resurssamverkan anmält deltagare som har varit behov av insatser av vård.
I resurssamverkan finns representanter från regionen, AF och kommunen. Vi har hjälpt
enskilda deltagare att upprätta vårdkontakter på Vårdcentralen samt stöttat deltagare till
psykiatrin i Ängelholm. Vi har haft informationsträffar med Vårdcentralen, Capio, Maria
Nordväst och Mobila teamet
Regelbundna möten har upprättats med AF och kommunen samt regionen genom
resurssamverkan. Vi har även haft kontakt med enskild handläggare på FK.
I mötena lyfter vi ärenden och samverkar kring individer för att på så vis stötta upp och
ge bra förutsättningar för deltagaren. I samarbetet skapas en förståelse för varandras
verksamheter och förutsättningar inom respektive myndighet som i sin tur gör att vi kan
stötta deltagaren på bästa sätt.
Arbetsförmedlingen har genom förändrat beslut kunnat ge individer möjlighet att
studera med aktivitetsstöd. Individer med försörjningsstöd får inte studera med
bibehållen ersättning. I praktiken innebar detta att en individ kunde vara anvisad till
studier av Arbetsförmedlingen men kunde inte följa AF´s planering eftersom individen
förlorade sin försörjning från socialförvaltningen. Genom vårt arbete i processen har vi
möjliggjort för individer att få sitt ärende prövat i socialnämnden.

Genom samverkan inom ramen för processen upplever vi ökat engagemang och en vilja
att skapa bästa förutsättningar för våra deltagare. Utifrån processens mål har vi
tillsammans med samverkande aktörer utvecklat vårt samarbete. Under våren 2021
genomgår vi en utbildning i case management som är en evidensbaserad metod, väl
anpassad för vår målgrupp och som på många bekräftar oss i vårt arbete.
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