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RESULTAT FÖR PERSTORPS KOMMUN – GRUPP 7 

 
Perstorps grupp 7 började den 7 februari och pågår till den 2 juni bedrivs helt och hållet 

fysiskt. En av tio deltagare startade aldrig. En annan deltagare har fått en timanställning i 

kommunen men fortsätter ändå kursen, i övrigt inga resultat att rapportera. 

 

Vårens grupp består av 9 deltagare som alla är från Syrien. Samtliga deltagare pratar 

arabiska, en av deltagarna har dock annat modersmål (kurdiska). Grundskola 6-9år är 

vanligast, dock har två deltagare 1-3år på gymnasiet och en deltagare har läst 2år på 

högskola. Språknivån vid start var SFI-nivå B-D och gruppen använder språkstöd. Under 

praktikperiod 1 var alla deltagare ute i praktik. 

 

RESULTAT FÖR KLIPPANS KOMMUN GRUPP 7 

 

Klippans grupp 7 började 7 februari och pågår till den 2 juni och bedrivs fysiskt. Därav 

finns inga resultat att rapportera ännu. 

 

Nuvarande grupp består av 9 deltagare som kommer från fem olika länder, Syrien, 

Afghanistan, Polen, Frankrike (Guadeloupe i Karibien) och Eritrea. 

Gruppen har stor variation i utbildningsbakgrund från knapp grundskola till 

universitetsutbildningar, vanligast är gymnasieutbildning. En skillnad mot tidigare är att 

språkstöd inte används i denna grupp då gruppen är så pass stark i att förstå svenska.  

Under praktikperiod 1 för denna grupp har samtliga varit ute i praktik.  

 

 
Måluppfyllelse leveransmål 
 

Metodhandbok 

 

Några mindre förändringar har gjorts i upplägget 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 speciellt när den körs digitalt. Andra kommuner och 

Försäkringskassan har visat intresse för metodhandboken där vi delat med oss den 

digitalt till dem vilket är ytterligare en fördel att ha den digitalt. 
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Testa metoden 

 

Grupp 7 är nu igång fysiskt och är ungefär 2/3 delar in i kursen. Det har återigen visat sig 

att ha kursen på plats fungerar bäst. Gruppen i Klippan är mycket kunskapstörstig och 

har en högre nivå än tidigare grupper, vilket ställer lite högre krav på medarbetare och 

metoden men den håller även för detta. Gruppen i Perstorp är lik föregående grupper på 

ungefär c-nivå och metoden fungerar bra. 

 

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 börjat, men man har testkört delar av metoden i ett annat 

projekt, för att få lite mer kunskap om metoden fungerar även på andra målgrupper, 

vilket den gör. 

 

Andra processer 

 

Det finns få andra processer igång inom Finsam just nu. Under hösten hade vi en hel del 

utbyte med de andra processerna i och med spridningskonferens och en avslutande träff. 

Processen Framtiden finns i Klippan så där är ett naturligt utbyte av erfarenheter.  

 

Kompetensutveckling 

 

Under mars har processledare och processmedarbetarna gått en utbildning i 

ärendehandledning som är ett strukturerat arbetssätt för att hjälpas åt i arbetsgruppen 

kring att lösa problem. Värdefullt för alla för att lättare göra det bättre för våra deltagare 

men också för att utvecklas i våra roller på jobbet, diskutera och utbyta erfarenheter. 
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Prognos för ekonomin                        Perstorp          Klippan          Summa 

Reviderade beviljade medel  1 030 000 1 030 000 2 060 000 

Fakturerade kostnader 160 612* 324253 484865 

Prognos för året 1 030 000 

 

1 030 000 

 

2 060 000 

 

*Perstorp har saknat processledare under nästa hela tertial 1 därav den lägre 

faktureringen. 

 

Övrigt  

Det har i Klippan varit mycket svårt att rekrytera deltagare till Första steget. 

Arbetsförmedlingen kom med en del namn men hade svårt att hitta kandidater. 

Processledaren i Klippan var och informerade på SFI och fick en del kandidater där och 

kontakt med socialförvaltningen gav också en del namn. Det var oklart i princip till 

startdatum hur många deltagare som fanns. Tittar man på antalet inskrivna på SFI så har 

detta minskat mycket och många har redan passerat genom Första steget så det är 

positivt på ett sätt att det inte finns kandidater att finna.  

 

I perstorp var rekryteringen lättare än i Klippan, men arbetsförmedlingens process att ta 

fram kandidater är tungrodd och komplicerad för kontaktpersonerna och 

kandidatförsalgen kom i sista stund även här. I år var ett 40-tal handläggare inblandade 

jämfört med ca 5 stycken föregående år, det beror på att handläggarna inte är knutna 

kommunvis längre. Många i målgruppen har gått Första steget även i Perstorp.  

 

I styrgruppen har det också diskuterats implementering och att under hösten 2022 

eventuellt använda metoden på andra grupper. Dock är inte planeringen kring detta klar 

i skrivande stund. 

 

Fredrik Lövgren processledaren i Perstorp har slutat och vi välkomnar därför Martina 

Engberg som ny processledare. Hon kommer senast från Arbetsförmedlingen och har 

varit kontaktperson för Första Steget och kommer säkert komma in i arbetet snabbt. 
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2022-05-09 

 

Marie Påhlsson och Martina Engberg 

 


