
     
 

 
 
Tertialrapport Framtiden för tertial 1 220101-220430 
 
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 samt att aktörernas 
förmåga och metoder för samverkan har utvecklats. 
  
2022-04-30 har 49 individer varit föremål för process ”Framtiden”   
 
12 individer är inskrivna 
 
37 individer är utskrivna och deltagarna har avslutats mot: 
 
12 Arbete reguljärt 
11 Arbete subventionerat 
8 Studier 
6 Annat (flytt, upprättad vårdkontakt, åter remittent) 
 
Under våren/hösten 2022 har vi fått möjlighet till ytterligare fyra handledningstillfällen för 
fördjupning av metoden Case Management. Vi kommer under året att arbeta fram en 
beskrivning över vårt arbetssätt och hur vi i process Framtiden använder oss av metoden. 
Utvärderarna är ett stöd i att arbeta fram bildmaterial för att beskriva arbetsgången. Case 
management är numera väl förankrad som metod i vår process och upplevs av 
medarbetarna som det arbetssätt som vi bäst lyckats nå framgång med deltagarna utifrån 
flera aspekter. 
 
Fortsatt har vi väl etablerade kontakter med handläggarna på Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, Socialförvaltningen och Resurssamverkan och därav utvecklas och 
förstärks vår samverkan så att vi på bästa sätt kan stötta våra deltagare i processen. Inom 
ramen för samverkan ges också tillfälle att utbyta information kring nya ramverk och 
generella förändringar i respektive organisation. Vi har nästan daglig kontakt i enskilda 
ärenden med handläggarna.  
 
Avvikelser ifråga om mål, syfte och metod: 
Under första delen av innevarande tertial hade pandemin fortsatt påverkan på det dagliga 
arbetet. Dels arbetade vi på semidistans, dels var många i personalen sjuka i covid. Vi kunde 
lösa detta på ett bra sätt genom att vi täckte upp för varandra.  
 
Arbetsförmedlingens insats KROM har gjort att det blivit ännu viktigare än tidigare att vi 
behöver ha en dialog med Arbetsförmedlingen omgående för de individer som initialt 
uppger att de är inskrivna på Arbetsförmedlingen.  



Många av våra deltagare tar kontakt med processen utifrån en egen vilja att delta. Det har i 
några fall visat sig att de redan är anvisade till en KROM-leverantör och har därför inte 
kunnat skrivas in i vår process.   
 
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; 
 
3 Försäkringskassan,  
11 Arbetsförmedlingen  
7 Socialförvaltningen/Klippans kommun 
28 Egen kontakt alternativt genom anhörig  
 
I vår process har flertalet deltagare på eget initiativ tagit kontakt för att få information om 
processen och flera av dem har valt att delta. För i stort sett samtliga deltagare kopplar vi på 
andra samverkande aktörer efter hand.  
 
Vi har haft deltagare i processen som lyfts inom ramen för Resurssamverkan, ett forum 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.  
 
I förekommande fall där deltagare varit föremål för nya handläggare hos en aktör har vi 
informerat om processen och hur vi arbetar.  
 
 
Har andra organisationer än dessa varit aktiva och i så fall hur? 
Maria Nordväst har varit delaktig genom hela processen. De ingår i ett avtal som Klippans 
kommun har tecknat genom Familjen Helsingborg.  
 
Hur har samverkan mellan de fyra myndigheterna förbättrats genom insatsen och hur har 
det gagnat deltagarna? 
Vi upplever fortsatt att vi genom samverkan kan förbättra förutsättningarna mellan den 
enskilde individen och samverkande myndigheter. Genom samverkan har vi tex kunnat 
förklara för deltagaren vilka krav som finns från andra myndigheter, klargjort missförstånd, 
hjälpt individen tydliggöra sina önskemål samt inhämtat information.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Utfall ekonomin: 
 
 

  Utfall tertial 1 Utfall tertial 2 Utfall tertial 3 Summa 

 Klippan  Klippan  Klippan  Klippan  Klippan  

Personal  885 tkr 296 115 kr 0 kr 0 kr 296 115 kr 

Utbildning 20 tkr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 

Övrigt 50 tkr 18 818 kr 0 kr 0 kr 18 818 kr 

TOTALT 955 tkr 314 933 kr 0 kr 0 kr 314 933 kr 
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