Tertialrapport för tiden 20210501 – 20210831
Namn på insatsen: Nästa Steg
Syfte:
Att få fler utrikesfödda kvinnor och män att integreras i samhället genom:
- motivations- och kunskapshöjande insatser kopplade till krav och behov från arbetsmarknaden.
- att utveckla medarbetarnas kompetenser/metoder genom att arbeta mer fördjupat med målgruppen.
- att samordna samhällets resurser/insatser kring målgruppen.
Mål:
Att samtliga deltagare uppnår en högre nivå av integration i det svenska samhället, samt övergår till
studier eller etablerar sig på arbetsmarknaden under/efter processens tid.
Metod:
Sedan mars 2020 har vi arbetat vidare med den framtagna metoden relativt oförändrat. Endast mindre
justeringar och tillägg har gjorts för att hålla materialet uppdaterat. Metoden består fortsatt av 11 steg
fördelade på tre moduler:
Modul 1: Grundläggande kunskap

Modul 2: Fördjupande kunskap

Modul 3: Förberedande kunskap

Steg 01: Introduktion

Steg 04: Arbetsmarknad

Steg 07: CV och personligt brev

Steg 02: Samhällskunskap

Steg 05: Utbildning

Steg 08: Jobbsök

Steg 03: Det digitala jaget

Steg 06: Praktik

Steg 09: Nätverk
Steg 10: Intervjuteknik
Steg 11: Hälsa

Modul 1, här får deltagarna bland
annat ta del av våra gemensamma
ramar och regler samt syftet med
processen. Deltagarna får även en
riktad samhällsorientering som är
kopplad till vikten av vårt ansvar
att arbeta och betala skatt, välfärd.
Modulen innehåller avslutningsvis
ett steg där vi går igenom och gör
en digital kompetensinventering.

Modul 2, här får deltagarna
framförallt ökade kunskaper och
möjlighet att fördjupa sig inom
den svenska arbetsmarknaden och
om vikten av rätt utbildning för att
kunna genomföra ett specifikt
arbete. Deltagarna får även välja
ut en arbetsplats där de önskar att
praktisera under fyra veckors tid –
om möjligt.

Modul 3, här får deltagarna bland
annat möjlighet att skapa ett CV
och personligt brev, lära sig att
söka jobb genom olika kanaler, hur
man nätverkar samt att träna inför
kommande intervjuer. Med andra
ord får deltagarna alla verktyg de
behöver för att bli jobbklara!
Modulen innehåller även ett steg
som är kopplat till hälsa.

Vi arbetar vidare på semidistans, i halvgrupper där vi varvar fysiska träffar med digitala träffar. Att arbeta
på detta sätt var egentligen inte syftet från början utan något vi fick anpassa oss till på grund av rådande
pandemi. Efter att ha provat detta arbetssätt på fyra av våra sex grupper kan vi dock se att det inte har
påverkat arbetet med deltagarna negativt - eller resultaten för den delen. Tvärtom kan vi istället se stora
vinster med att bedriva processen på semidistans då det bland annat har gett våra deltagare möjligheten
att träna upp sina digitala kompetenser i betydligt större utsträckning än vi planerat från början.
Den avsatta processtiden är fortsatt 12 – 15 veckor och avgörs främst av deltagarnas befintliga förmågor
i det svenska språket, kunskaper och kompetenser. Merparten av arbetet sker fortsatt i grupp men med
ett tydligt individfokus där var och en får den hjälp de behöver utifrån var de befinner sig.
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Under perioden 20210501 – 20210831 har Nästa Steg genomfört och slutfört arbetet med grupp fem
samt hunnit med att starta upp grupp sex med startdatum 20210624. Under perioden har vi även
genomfört en omfattande resultatuppföljning av samtliga deltagare som genomfört processen.
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Cirkeldiagram 01: illustrerar hur många deltagare som har påbörjat process Nästa Steg. Av dessa 65
har totalt 51 deltagare genomfört hela processen och 14 deltagare är fortsatt aktiva (grupp 6). 72% av
våra deltagare har hittills varit kvinnor.
Cirkeldiagram 02: illustrerar vilken språknivå deltagarna befunnit sig på när dem påbörjat process
Nästa Steg. En tredjedel, drygt 34% har befunnit sig på SFI nivå C vid start. Hela 86% av alla våra
deltagare har kombinerat process Nästa Steg med studier på antingen SFI eller GRUND.
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Cirkeldiagram 03: illustrerar vad de 51 deltagarna som avslutat process Nästa Steg meddelat oss att
de gör idag. 22 deltagare har meddelat oss att de har fått jobb medan 16 deltagare har meddelat oss
att de studerar vidare efter slutförd SFI. Tillsammans motsvarar det drygt 74%.
Cirkeldiagram 04: illustrerar hur de totalt 51 deltagarna som avslutat process Nästa Steg meddelat oss
att de försörjer sig idag. Annan försörjning avser all form av försörjning såsom aktivitetsstöd, etablering,
socialbidrag – all försörjning som inte anses vara självförsörjning.
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Samverkan/parter:
Under perioden 20210501 – 20210831 har Ängelholms kommun och arbetsförmedlingen fortsatt varit
aktiva i processen. Båda parter har bland annat samverkat i frågor kopplade till deltagare i processen.
Det är fortsatt genom SFI/Gruv som det största inflödet av deltagare till processen sker. Andra vägar in
som har blivit mer och mer aktiva är den genom IFO/Resurscenter där vi numera får ett antal kandidater
inför varje gruppstart. En annan väg in i processen, som har ökat, är den som sker genom att gamla
deltagare rekommenderar eller tipsa klasskamrater/vänner om att ta kontakt med oss. Det finns fortsatt
önskemål från vår sida om att få mer hjälp från arbetsförmedlingen för att säkerställa inflödet av nya
deltagare.
Process Nästa steg har fortsatt varit grunden till samverkan mellan arbetsförmedlingen, arbetsgivare,
vuxenutbildningen, Resurscenter, Lärcentrum och deltagarna själva. Genom processen får deltagarna
ta del av viktiga verktyg för att kunna ta sig framåt och vi finns där för att samverka och koppla på
berörda parter vid rätt tillfälle. Under perioden har det även varit en ökad samverkan mellan samtliga
FINSAM processer i Ängelholm, Örkelljunga, Klippan och Perstorp kommun då vi tillsammans planerar
att genomföra en så kallad spridningskonferens under fredagen den 19 november i Margretetorp.
Hinder för samverkan/systemfel:
När det kommer till hinder så försöker vi att se förbi dessa så gott det går. Vi väljer istället att fokusera
på de möjligheter som finns och det faktum att det har går väldigt bra för processen. Vi tycker att arbetet
både i och kring processen flyter på relativt bra – och det har vi ett tydligt kvitto på när vi ser resultaten.
Det i särklass största hindret som trots allt återfinns och som är med och påverkar det mesta som vi gör
är fortsatt Covid-19. De delar av processen där pandemin påverkas oss mest är fortsatt vid rekrytering
av nya deltagare samt vid praktikanskaffning. Pandemin har även påverkat våra möjligheter att nätverka
rent fysiskt med övriga samverkansparter och Ängelholms näringsliv.
När det kommer till samverkan/systemfel har vi för stunden en mindre ”utmaning” som kan vara värd att
nämna. Det händer från gång till gång att deltagare som redan genomför process Nästa Steg blir
inbokade och kallade till andra aktiviteter samtidigt. Denna utmaning har vi dock löst efterhand genom
god samverkan med både arbetsförmedlingen och Step In.

Ekonomi:
Beviljade medel 2021

1 110 000,00 SEK

Fakturerade kostnader
20210101 - 20210831

629 762,89 SEK

Prognos för året 2020

1 110 000,00 SEK

22 september 2021
Gary Bardeman, Processledare på Nästa steg.
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