
 

0723-74 74 47 Importgatan 1, 262 73 Ängelholm www.finsamnnvskane.se 

 

Rapport för år 20210301–20220228 

- Kort beskrivning av mål, syfte och metod enligt ansökan 

 

Det övergripande kvalitativa målet gällande deltagande individer är att samtliga som 

deltagit har en utarbetad konkret plan för ”Framtiden”. Att de enskilda deltagarna, 

utifrån sin förutsättning, utvecklas inom ramen för sin plan under deltagandet och har 

tagit ett eller flera steg på sin individuella resa för att möjliggöra en övergång till studier 

eller en etablering på arbetsmarknaden.  

 

Målet i processen är också vi ska arbeta för en attitydförändring hos arbetsgivarna 

gentemot processens målgrupp.  

 

Målen för deltagande organisationers övergripande arbete är att kunna förbättra 

samordningen av samhällets resurser i arbetet med målgruppen och att nya metoder har 

utvecklats under genomförandet.  

 

Syftet är att som helhet få fler individer i målgruppen att gå från ett utanförskap och att 

kunna integreras i samhället och uppnå en långsiktig självförsörjning, utifrån flera 

aspekter, med en positiv effekt för individ och för samhället som helhet. 

 

Under våren 2021 gick vi en utbildning i case management. Under utbildningens gång 

och varefter vi fått fördjupad kunskap om metoden, avseende stegförflyttning mot arbete 

och studier, märker vi att metoden bekräftar oss i hur vi framgångsrikt arbetar 

tillsammans med våra deltagare. Under 2022 har vi fått möjlighet till ytterligare 4 

handledningstillfällen vilka vi har förlagt 2 till våren och 2 till hösten.  

 

- Beskriv eventuella avvikelser ifråga om mål, syfte och metod samt anledning till 

dem 

 

Pandemin har haft stor påverkan på samhället i stort och konjunkturen samt 

samverkansaktörernas förutsättningar i det dagliga arbetet. I ett större perspektiv har det 

påverkat våra deltagares möjligheter att komma vidare. Vår målgrupp som redan står 

långt ifrån arbetsmarknaden får med den ökade arbetslösheten ännu svårare att etablera 

sig.  
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- Vilka av de fyra myndigheterna (AF, FK, region, kommun) har varit aktiva i 

insatsen, t.ex. genom remisser eller informationsinsatser? Hur många remisser 

per myndighet? 

Alla myndigheter har varit aktiva i insatsen och vi har haft dialog kring flera individer 

som skulle kunna vara aktuella för processen. Antalet remittenter som lett till inskrivning 

är 3 från FK, 11 från AF, 6 från Klippans kommun/Socialförvaltningen. Övriga 28 

deltagare har tagit kontakt själv alternativt genom anhörig. Totalt har 48 individer varit 

föremål för processen. I SUS blir en individ inte inskriven som ny deltagare då de 

återinskrivs i processen. Vi har 5 individer som återvänt till processen.  

 

Vi har genom resurssamverkan anmält deltagare som har varit behov av insatser av vård. 

I resurssamverkan finns representanter från regionen, AF och kommunen. Vi har hjälpt 

enskilda deltagare att upprätta vårdkontakter på Vårdcentralen samt stöttat deltagare till 

psykiatrin i Ängelholm.  

 

- Har andra organisationer än dessa varit aktiva och i så fall hur?  

 

Nej 

 

- Hur har samverkan mellan de fyra myndigheterna förbättrats genom insatsen 

och hur har det gagnat deltagarna? 

 

Vi har regelbundna möten med AF och kommunen samt regionen genom 

resurssamverkan. Vi har en etablerad kontakt med handläggare på Försäkringskassan 

som anvisar deltagare till vår process och som vi har återkommande samtal med. I 

mötena lyfter vi ärenden och samverkar kring individer för att på så vis stötta upp och ge 

bra förutsättningar för deltagaren. I samarbetet skapas en förståelse för varandras 

verksamheter och förutsättningar inom respektive myndighet som i sin tur gör att vi kan 

stötta deltagaren på bästa sätt. Ett exempel är att deltagaren med stöd från oss i processen 

förstår och får praktisk hjälp att göra det som förväntas av aktuell myndighet såsom att 

fylla i och skicka in sin aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen.  
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- Beskriv eventuella hinder för samverkan och/eller systemfel som framkommit. 

Hur har dessa rapporterats vidare? 

 

Arbetsförmedlingens nya insats KROM vars första beslut togs 29/9-21 har gjort att det har 

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. Vi har ett nära och väldigt 

bra samarbete tillsammans med Arbetsförmedlingen där vi har en tät dialog kring denna 

fråga.  

 

- Vilka slutsatser kan dras utifrån svaren ovan? 

Sammanfattningsvis så ser vi att case managment är en evidensbaserad metod som 

fungerar väl avseende stegförflyttning mot arbete och studier. De individer vi möte 

behöver ett individuellt och praktiskt stöd för att hitta sin väg. Metoden är flexibel där 

behovet som individen uttrycker kommer att bli det som styr planeringen och innehållet 

under den tid som man är med i process Framtiden.  

 

Process Framtiden 

Årsrapport 210301- 220228 

 

 Utfall Budget   

Personal  869 304 kr      885 000 kr  

Utbildning 3 000 kr         50 000 kr  

Övrigt 11 180 kr         20 000 kr  

TOTALT 883 484 kr 955 000 kr 

 

 

    Klippan 20220324 

Elisabeth Alin 

 Ebba Kroon 


