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2. Beskriv hur samarbetet mellan aktörerna (Arbetsförmedlingen, Örkelljunga,
FINSAM och dess olika parter) inom FINSAM-processerna fungerat?
3 responses

1. Bra kontakter, man lyssnar in varandra
2. Regelbundna nätverksträffar för avstämning och uppdatering inom respektive
verksamhet.
3. Samarbetet har fungerat bra men finns alltid utmaningar när man styrs av olika
organisationer. Man kan se att samverkan kortar ned ledtider i individers processer när
alla samarbetar.

3. Om ni fick chansen att ändra något gällande arbetssättet i processerna, vad
skulle det vara?
3 responses

1. mer strategiskt
2. Alla aktörer har inte deltagit på samma premisser vilket har gjort att processerna har
haltat. Antigen är men med i ett projekt eller inte.
3. Ännu tätare samverkan med SFI.

4. Vilka vinster ser du, av den här typen av samverkansprocesser för er
organisation?
4 responses

1. med anledning av AF vet jag inte just nu
2. Ökad förståelse, att man har samsyn att försöka nå den optimala lösningen
3. Bra insyn i allas verksamheter vilket är positivt för kommuninvånare.
4. Snabbare processer för individerna i projektet.

5. Vilka utmaningar ser du för processerna (hittills och framåt)?
4 responses

1. att inte få deltagare till processer som gör att vi inte kan driva några
2. Svårigheten att få deltagare till processerna, mycket kan man inte påverka pga av våra
olika lagar och regler.
3. Att inte alla deltar. Målet bör också aktualiseras under processens gång och
tydliggöras.
4. En utmaning är Arbetsförmedlingens förändrade roll, stor risk att tappa samverkan när
privata aktörer tar över allt mer.

6. Hur har informationsspridningen om processerna skett till dina medarbetare eller
till din verksamhet?
4 responses

1. vet ej
2. Via Mail till samtliga medarbetar och vid stormöten samt vid arbetsplatsträffar.
3. Om det har framkommit något av intresse vid samverkansmöten har det lufts vidare till
verksamheten.
4. Genom dialog med de som jobbar med processerna samt genom personalmöten.

7. Finns det något som din organisation kan göra för att förbättra samverkan
ytterligare?
4 responses

1. Hålla fast i samverkansorganisationen och samverkansgrupperna
2. Vi är mycket aktiva idag på olika arenor
3. Tydligare målbild.
4. Vi kan förbättra samverkan med vuxenutbildning/SFI ytterligare samt fortsätta
samarbetet med övriga aktörer.

8. Vad ser du för implementeringsmöjligheter för metoden i er verksamhet (ge
konkret exempel på hur din verksamhet kan implementera delar av processerna)?
4 responses

1. beror på utvecklingen
2. Svårt att säga då vi jobbar på nationellt plan
3. Vet ej.
4. Fortsätta med samverkansmöten och delta i SIP-möten.

9. Är det något ytterligare du vill tillägga kring FINSAM-processerna Första och
Jämna Steget (förklara och motivera)?
1 responses

Nej

Kommentarer från P&P i Landskrona AB:
Styrgruppens enkätgenomförande registrerade totalt 4 av 10 svar, vilket visar på att 60%
inte svarat under detta genomförande. Enkäten genomfördes online via en länk och bestod
av totalt 9 frågor. Vår rekommendation är att styrgruppen inför slutrapporten prioriterar
enkätgenomgörandet, för att kunna bidra med sitt perspektiv kring processerna.

De fyra styrgruppsrepresentanterna som har svarat på enkäten anser att samverkan
fungerat bra, men att det finns utmaningar av olika organisationers regelverk. Styrgruppen
hade även velat se en förändring kring samverkan, som talar för ett mer strategiskt arbete
och tätare samverkan med SFI. Dessutom visar ett svar på att alla parter inte deltagit på
samma premisser, vilket innebär att processerna fått halta. Styrgruppsrepresentanterna
anser även att det finns vinster med Första och Jämna Steget, där de menar på att man får
bättre insyn i allas verksamheter och att individernas process mot arbetsmarknaden kortas
ner. Styrgruppens identifierade utmaningar handlar om remittering av deltagare och
Arbetsförmedlingens omorganisering. Slutligen anser styrgruppen att
samverkansorganisationen med dess grupper ska vara obligatoriska efter processernas slut,
samtidigt som processerna behöver i dagsläget ha tydligare målbild. Vår rekommendation är
att processledaren skapar diskussionsfrågor utifrån styrgruppens enkätsammanställning, för
att tydligare inkludera styrgruppen kring processernas metod och implementering.

