
  

 

    

 Första och Jämna Steget – Styrgruppsenkät 

slutrapport 

 

2. Beskriv hur samarbetet mellan aktörerna (Arbetsförmedlingen, Örkelljunga, 

FINSAM och dess olika parter) inom FINSAM-processerna fungerat? 

4 responses 

1. god dialog i styrgrupp och ok samarbete i samverkansgrupp 

 

2. förståelse, att hitta gemensamma lösningar 

 

3. Vi har haft kontinuerliga månadsavstämningar där vi har delgett varandra var vi 

befinner oss i vår verksamhet samt i projektet. 

 

4. Det har varit lätt att prata med de olika parterna men varit svårt ibland att få samsyn 

 

3. Om ni fick chansen att ändra något gällande arbetssättet i processerna, vad 

skulle det vara? 

3 responses 

1. Inget 

 

2. vet ej 

 

3. Att processerna är mer kända hos de olika aktörerna så det inte blir helt personbundet. 

 



  

 

 

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

organisation? 

4 responses 

1. stora vinster för individen vilket är det enda viktiga 

 

2. Inga 

 

3. Ökat insikten i varandras verksamheter och hur vi kan dra nytta av varandra på ett mer 

effektivt sätt. 

 

4. Individer kommer snabbare till egenförsörjning och oftast även en bättre hälsa.  

 

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

4 responses 

1. Arbetsförmedlingens omvandling 

 

2. tiden, pandemin, 

 

3. vet ej 

 

4. Att få in deltagare. Pandemin har också varit en utmaning. 

 

6. Hur har informationsspridningen om processerna skett till dina medarbetare eller 

till din verksamhet? 

4 responses 

1. via medarbetaren i processerna till styrgrupp och samverkansgrupp 

 

2. genom information på stormöten 

 

3. Den hade kunnat vara bättre 

 

4. Genom personalmöten och integrationssamverkansmöten. 

 

 

 



  

 

 

7. Finns det något som din organisation kan göra för att förbättra samverkan 

ytterligare? 

4 responses 

1. Finnas till hands när arbetsförmedlingens riktning mot privata aktörer inte fungerar för 

våra målgrupper 

 

2. inte i nuläget 

 

3. vet ej 

 

4. Fortsätta samverkan efter projektet också. 

 

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. goda möjligheter för metod och arbetssätt 

 

2. Inga 

 

3. vet ej 

 

4. Vi kan ta med oss metoderna och föreläsningsserierna 

 

9. Är det något ytterligare du vill tillägga kring FINSAM-processerna Första och 

Jämna Steget (förklara och motivera)? 

1 responses 

1. 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 från förgående årsrapport har inte blivit iakttagen, 

vilket har resulterat i att vi enbart har 4 av 10 svar under detta enkätgenomförande.  

 

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 att parterna ska utveckla sin 

kännedom om varandras verksamheter för att kunna stärka samverkan ytterligare. 

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. Enkätsvaren visar även 

på att informationsspridningen om processerna skulle kunnat vara bättre, vilket innebär att 

information om processerna eventuellt inte nått fram. Våra rekommendationer är att 

processägaren och den eventuellt framtida processägaren, bjuder in samverkansparterna till 

samtliga processledarträffar för att kunna utveckla informationsspridningen vid eventuellt 

framtida samarbeten. 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 den (eventuellt) framtida 

processledaren skapar diskussionsfrågor utifrån styrgruppens enkätsammanställning, för att 

tydligare inkludera styrgruppen kring processernas metod och implementering.   


