
 

     
 

 
 
Tertialrapport Framtiden 2021 01 01 – 2021 04 30 
 
Mål, syfte och metod: 
För den enskilde individen är målsättningen att hen under processen gjort någon form av 
progression mot en övergång till studier och/eller arbetsmarknaden.  
 
Dagen för inskickad rapport har 33 individer varit föremål för process ”Framtiden”   
 
15 individer är inskrivna 
 
18 individer är utskrivna och deltagarna har avslutats mot: 
7 Subventionerat arbete 
7 Reguljärt arbete 
2 Studier 
2 Annat (flytt, upprättad vårdkontakt) 

 
Genom våra regelbundna möten och väl etablerade kontakter med handläggarna på 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen och Resurssamverkan utvecklas 
och förstärks vi som samverkande aktörer i vårt arbete i att på bästa sätt stötta våra 
deltagare i processen. Inom ramen för samverkan ges också tillfälle att utbyta information 
kring nya ramverk och generella förändringar i respektive organisation.  
 
Under våren 2021 genomgår vi 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.  
 
Allt producerat bildmaterial som återspeglar metodarbetet är levande dokument och 
föremål för ständig översyn, reflektion och förändring. Vi har redan reviderat befintligt 
material utifrån att utvärderarna gett oss input och konstruktiv kritik. Fler förändringar 
kommer sannolikt att ske utefter processens gång samt efter avslutad utbildning i case 
management.  
 
Tillsammans med utvärderarna har vi arbetat fram utvärderingsfrågor till deltagarna som 
avslutas i processen. Frågorna är satta och vi har skickat ut en länk med frågorna till de som 
avslutats i processen. Resultatet av svaren visar att process Framtiden har gagnat deltagarna 
i positiv riktning. Stor svarsandel menar att de nått progression vilket är målet med 
processen. 
 

 
 
 



 

 
 
 
 
Avvikelser ifråga om mål, syfte och metod: 
Genom analysarbetet som genomförs med representanter från de olika aktörerna kan vi 
tillsammans identifiera svårigheter som gör att vi kan komma med förslag på hur vi kan 
förändra och utveckla arbetssätt och samverkansmodeller. På så sätt kan vi identifiera 
framgångsfaktorer i vårt arbete för befintlig målgrupp.  
 
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 om viljan finns. Vår målgrupp 
som redan står långt ifrån arbetsmarknaden får med den ökade arbetslösheten ännu svårare 
att etablera sig.  
 
Vi som motiverande part har ännu ett perspektiv utifrån rådande pandemin att ta hänsyn till 
i arbetet med deltagarna. Att följa sin planering med lite snuva eller annan lindrig åkomma 
har nu blivit till eventuella symptom på covid vilket vi inte kan motivera förbi. Även deltagare 
som är friska kan uttrycka oro för att exempelvis pendla med kollektivtrafik.  
 
I rapporteringen i SUS finns en avvikelse gällande antalet individer. I SUS blir en individ inte 
inskriven som ny deltagare då de återinskrivs i processen. Vi har 4 individer som återvänt till 
processen varav 2 har skrivits ut för andra gången. Detta går inte att se i SUS.  

 
Aktörernas (AF, FK, region och kommun) delaktighet i insatsen t.ex. genom 
remisser eller informationsinsatser? 
Alla myndigheter har varit aktiva i insatsen och vi har haft dialog kring flera individer som 
skulle kunna vara aktuella för processen. Totalt antal remittenter som lett till inskrivning 
under processen är 1 från Försäkringskassan, 9 från Arbetsförmedlingen och 5 från 
Socialförvaltningen/Klippans kommun. Övriga 18 deltagare har tagit egen kontakt alternativt 
genom anhörig.   
 
Trots rådande situation har våra regelbundet inbokade mötestider med Arbetsförmedlingen 
och socialförvaltningen kontinuerligt fortsatt. Vi har nästan daglig kontakt i enskilda ärenden 
med handläggarna.  
 
Vi har haft deltagare i processen som har lyfts inom ramen för resurssamverkan där 
regionen, Arbetsförmedlingen och kommunen finns representerade. 
 
Vi har haft återkommande möte på skolan tillsammans med ungdomar, ibland med 
vårdnadshavare och personal där det föreligger risk för avhopp och som kan bli föremål för 
processen. 

 



 

 
 
 
 
Har andra organisationer än dessa varit aktiva och i så fall hur? 
Mobila teamet i Klippans kommun har vi haft informationsutbyte med.  

 
Hur har samverkan mellan de fyra myndigheterna förbättrats genom insatsen 
och hur har det gagnat deltagarna? 
I dialog med samverkanspartners upplever vi att vi når en ökad förståelse och kunskap om 
varandras arbete. Därefter och under ärendens gång har samverkan också förstärkts då vi 
genom tät dialog har uppnått gemensam samsyn kring de ärenden som krävt detta.  
 
Ur ett deltagarperspektiv har vi genom samverkan kunnat förbättra förutsättningar för den 
enskilde individen. Genom samverkan mellan Process Framtiden och andra aktörer har vi tex 
kunnat förklara för deltagaren kraven från andra aktörer, klargjort missförstånd samt 
inhämtat information. Detta då personal inom varje ansvarsområde varit lättillgängliga och 
stöttat upp.   
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