Tertialrapport för tiden 210501-210831
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. Det ska tilläggas att praktik inför anställning har genomförts.
Resultat:


En deltagare har fått extratjänst inom LSS/Daglig verksamhet.



En deltagare har fått extratjänst på Norra Lyckans skola.



En deltagare har fått extratjänst på Bokebackens förskola.



En deltagare har fått extratjänst på Oderljunga skola.



En deltagare har fått extratjänst på Parkskolan.



En deltagare har påbörjat 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. Det kan även bli aktuellt med någon typ av
anställning under tertial 3. I så fall är det anställning hos ekonomiskt bistånd som
gäller.



En deltagare har stort intresse av lokalvård och då det för tillfället inte fanns
möjlighet att hitta plats inom Perstorps kommun ställdes fråga till Klippans
kommun om de kan ta emot henne på praktik och eventuellt extratjänst om allt
fungerar som tänkt. Deltagaren har även varit på intervju hos privat företag inom
lokalvård där arbetsmarknadsenheten i Klippan stöttade arbetsgivaren med
urval.



En deltagare som har en akademisk utbildning från sitt hemland och där det
finns faktorer i hennes sociala situation som gör att hon inte har kunnat utbilda
sig i Sverige, som hon egentligen vill. Utredning har visat att hon kan studera
med bibehållet aktivitetsstöd vilket hon påbörjat. Studierna är på gymnasienivå,
Munka Folkhögskola.



En deltagare har flyttat till Ängelholms kommun i mitten av processen.
Deltagaren erbjöds att fullfölja Första Steget i Perstorp (eftersom vi körde
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 5 började 22 februari och pågick till den 17 juni 2021. På grund av
pandemin har all gruppverksamhet skett digitalt från start till slut. Gruppen bestod av 12
deltagare vid start men minskade efter bara ett par veckor ner till åtta deltagare. Av de
som lämnade gruppen innan avslut var anledningarna följande, 2 personer lämnade
gruppen på grund av sociala skäl, 1 person flyttade och 1 person fick jobb.
De åtta som var kvar i gruppen har samtliga fått komma ut i praktik vid två tillfällen.
Resultat för de åtta som var kvar i hela processen:
 En har fått extratjänst på Förskolan Linnea.
 En har fått extratjänst på Äldreboendet Ljungbygården.
 En har fått extratjänst på Tegelbruksskolans matsal.
 En har fått extratjänst på Kungsfiskarskolan med start i augusti.
 En är öppet arbetssökande men har fått en längre språkpraktik på apotek Lloyd
eftersom hon är utbildad farmaceut.
 En är öppet arbetssökande men har blivit anmäld till vikariepoolen för
förskolorna eftersom hon har barnskötarutbildning. Hon har varit på två olika
förskolor under praktiken och båda har sagt att det är intressant att ta in henne
som vikarie vid behov.
 En är öppet arbetssökande men i dialog med arbetsförmedlingens handläggare
så kommer arbetspsykolog kopplas in för vidare utredningar kring
arbetsförmåga.
 En person är öppet arbetssökande.

GRUPPDYNAMIK OCH GRUPPSTART – GRUPP 6
Period för grupp 6: 210823-211216
Klippan har startat en grupp med 10 deltagare med 7 olika nationaliteter och 5 olika
språk. Gruppen har också en stor spridning i tidigare utbildningsnivå, från ingen
skolgång till universitetsutbildning. Beslut togs att verksamheten ska ske med fysisk
närvaro och en större lokal på en skola används för att tillgodose restriktionerna från
Folkhälsomyndigheten.
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Perstorp har startat en grupp med 11 språksvaga deltagare. Med språksvaga menas att
de inte kommit förbi SFI A eller saknar progression i sina studier.
En deltagare kommer att flytta till Helsingborg, därav överintag.
Gruppen kommer att träffas fysiskt i AME:s ordinarie lokal där munskydd, hålla avstånd
och handsprit/ytdesinfektion används kontinuerligt.
Alla 11 deltagare har arabiska som modersmål.

Måluppfyllelse leveransmål
Metodhandbok
Under våren och sommaren 2021 har smärre förändringar gjorts i modulveckorna och
ytterligare påfyllnad av material har gjorts. Kursen är nu 17 veckor lång och kommer att
vara det framöver.
Gemensam plattform för metodhandboken är fortsatt i One Notes. Detta fungerar mycket
bra och One Notes 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. Det kommer också att ske en
fortsättning på gruppvägledningsutbildningen under hösten 2021.

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. Exempelvis har det visat sig att det är värdefullt att skriva cv och personligt
brev i mindre grupper eller en och en.
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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
stegets metod ska vara ett verktyg som används i deras verksamhet för samtliga klienter
,som bedöms ha liknande behov, och inte enbart för nuvarande målgrupp. I Klippan har
implementeringsarbetet inte kommit så långt ännu. Däremot ska delar av metoden
användas i ett annat projekt, Digips.

Andra processer
Klippan hade värdskapet för ytterligare en digitalträff 18 maj. Värdefullt med
diskussioner och erfarenhetsutbyte om processerna och samverkan. En arbetsgrupp har
bildats för att ha en gemensam spridningskonferens den 19 november. Detta förstärker
också samarbetet mellan de olika processerna.
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. Fortsättning kommer att ske på
denna utbildning i oktober 2021.

Prognos för ekonomin
Reviderade beviljade medel

Perstorp

Klippan

Summa

1 030 000

1 030 000

2 060 000

Fakturerade kostnader

639 778

521 261

1 161 039

Prognos för året

1 030 000

1 030 000
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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
under hela våren 2021.
Det har i Klippan varit mycket svårt att rekrytera deltagare till Första steget. Man fick
namn från arbetsförmedlingen som man träffade och som tackade ja till Första steget.
Arbetsförmedlingen meddelades och allt var bra, men sen har andra handläggare fattat
beslut om stöd och matchning istället och därav fick personerna inte gå i Första steget.
Det är mycket olycklig hantering, från Arbetsförmedlingens sida, och det blev stor press
att hitta nya deltagare.
I och med Covid-19 så har en del samordningseffekter mellan kommunerna uteblivit,
exempelvis gemensamma studiebesök och föreläsningar. Samordningseffekterna
kommer utebli även under hösten 2021 både för restriktioner av Covid-19 och för att
Klippan kör sin grupp på förmiddagen och Perstorp på eftermiddagen på grund av
organisatoriska förutsättningar inom respektive kommun.
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. Vi vill också lyfta fram att en deltagare som gått första steget i Klippan
har fått anställning som språkstöd i Första steget i Perstorp sedan augusti 2021.

2021-09-22

Fredrik Lövgren och Marie Påhlsson
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