
 
   

 

FRAMTIDEN – Enkätsammanställning 

Samverkansparter (10 av 12 svar) 

 

 



 
   

 

 

 

 

5. FRAMTIDEN bygger på ett utvecklat samarbete kring deltagarna mellan Klippans 

kommun, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan - Vilka 

förutsättningar tror du blir viktigast att skapa för att stärka detta samarbete och finns det 

andra områden där du önskar att FRAMTIDEN ska tillföra ett värde? 

10 responses 

1. Att det finns utrymme att träffas och samverka 

 

2. Vi har ett mycket bra samarbete tillsammans som vi byggt upp under en längre tid. Vi 

har varit samma arbetsförmedlare och handledare från Framtiden under lång tid och 

det stärker samarbetet. Vi har stor kunskap om kommunen , skola och arbetsgivare i 

Klippan och i regionen. 
 

 



 
   

 

3. Utrymme för dialog mellan aktörerna och utrymme att hjälpas åt över gränserna. 

 

4. Att säkra upp resurser hos kommunen och Arbetsförmedlingen som kan hålla i 

arbetssättet även i framtiden. Finns inte resurser till samarbete kommer det inte att 

fungera. 

 

5. Vet, ej. Kan inte uttala mig angående samarbetet med Arbetsförmedlingen men tänker 

att det är viktigt när en person närmar sig arbetslivsinriktade insatser att stödet från 

Framtiden kan finnas kvar en tid 

 

6. Viktigt med enkla kontaktvägar med kända ansikten på samarbetspartners. 

 

7. Det är viktigt att vården får information om projektet. God kommunikation och 

samarbete tillsammans med patient/anhöriga. Ofta har patienterna stort behov av 

anhörigstöd så samarbetet med dem är också en viktig del. 

 

8. Att samarbete fortsätter. 

 

9. Förankrat i respektive myndighet att vi ska samverka och att det finns utarbetade 

rutiner för hur det ska se ut även efter att processen tagit slut. 

 

10. Vet ej 
 

6. Hur tycker du att samarbetet har fungerat inom processen FRAMTIDEN (Klippans 

kommun, Arbetsförmedlingen, Region Skåne och Försäkringskassan)? 

10 responses 

1. Fungerat väldigt bra 

 

2. Vårt samarbete fungerar mycket bra och täta kontakter. Det är resurseffektivt när vi 

kan samverka kring ungdomarna att komma vidare mot studier eller arbete. 

 

3. Helt ok. 

 

4. Samarbetet idag fungerar bra. 

 

5. Jag tycker att det fungerat utmärkt och en insats där man visat stor flexibilitet för att 

hjälpa personen att komma igång och komma vidare samt stöd i kontakten med 

vården, vilket uppskattats mycket då det många gånger är det svåra att få iväg 

personen för att få hjälp av andra instanser 

 

6. Anser att kommunen tagit kontakt med de samarbetspartners som har behövts för att 

få rätt svar i de ärenden det varit aktuellt. 

 

7. Mycket bra. 



 
   

 

8. Upplever att det är svårt med handläggarna Klippans kommun dvs 

socialtjänsten,saknar deras samverkan i många ärende. 

 

9. Mycket bra 

 

10. Bra 
 

Upplever att det är svårt med handläggarna Klippans kommun dvs socialtjänsten,saknar deras 

samverkan i många ärende. 

Mycket bra 

Bra 

7. Beskriv hur samarbetet mellan aktörerna inom processen FRAMTIDEN gått till? 

10 responses 

1. Vi har haft regelbundna möten utan sökande och vid inskrivning tre-partsmöte med 

individ och sen vid behov. 

 

2. Vi har regelbundna träffar Arbetsförmedlingen och Framtiden Klippans kommun. Vi 

försöker tillsammans stödja ungdomarna att komma vidare. När behov finns har vi 3 

partsamtal ungdom, Framtiden och Arbetsförmedlingen. 

 

3. Handläggaren från kommunen har samtal/uppföljningar med personal som arbetar 

med deltagarens planering/aktivitet. 

 

4. Regelbundna avstämningar mellan kommunen och Arbetsförmedlingen samt kontakt 

vid behov. 

 

5. Telefonkontakt, e-postmeddelande och möten via telefon/videolänk. 

 

6. Mestadels att kommunens representant stöttat klient att ta kontakter och reda ut 

frågor med olika samarbetspartners. 

 

7. Tjänstemanna möten, uppföljning och SIP 

 

8. Snabba informationsvägar. Hög tillgänglighet hos nyckelpersonerna i Framtiden.  

 

9. Regelbundna möten myndigheterna emellan och uppföljningar med deltagare. 

Informationsutbyte både avseende individuella deltagare men även utifrån 

förändringar i respektive organisation. 

 

10. Gemensamma möten utifrån deltagarens situation och behov 
 

 

 



 
   

 

8. Vilka vinster ser du, av den här typen av samverkansstruktur, för er organisation? 

10 responses 

1. Att det ger sökande ett stöd som inte kan ges via annan insats. 

 

2. Det är ett effektivt sätt att samarbeta kring ungdomen. Förkorta arbetslösheten för 

ungdomen när den ka få rätt insats att komma vidare. 

 

3. För få deltagare för att se en tydlig vinst i nuet för organisationen. 

 

4. För Arbetsförmedlingen är en vinst att man i kommunen kan stötta deltagaren på ett 

bredare plan än vad vi kan göra. Man kan stötta deltagaren i kontakten mellan 

myndigheter. 

 

5. För vår organisation oerhört viktigt eftersom vi inte har några insatser själva utan 

enbart samverkar och samordnar så att insatser via andra aktörer kommer igång 

 

6. Avlastning. Att någon även stöttar de som står längre ifrån arbetsmarknaden (en grupp 

som ofta ej prioriteras) för att i små steg komma vidare. 

 

7. Stor vinst då kommunen kan bidra med en viktig del i patientens liv, 

sysselsättning/studier 

 

8. Att det är hjälpsamt för den det gäller dvs den som behöver stöd. Ekonomisk vinning i 

att ungdomar kommer vidare i livet 

 

9. Samverkan är avgörande för att ge bästa möjliga förutsättningar för att individen ska 

få rätt stöd. 

 

10. Kortare väntetider för klient och positivt med samverkan 
 

9. Vilka utmaningar ser du för processen (hittills och framåt)? 
10 responses 

1. Att det är svårt att hitta tid för att träffas då arbetsförmedlares schema är ganska fullt. 

 

2. Arbetsförmedlingen är inne i en organisationsförändring och där kan det bli oklart 

framåt vem /vilka ska samverka med ex Framtiden Klippans kommun. 

 

3. Tydliggöra syfte för alla inblandade aktörer och hur plan/utformandet av insatsen ser 

ut, vem gör vad och vem får prata med vem. 

 

4. Otydlig resursfördelning till kommunen. Bortprioriterad samverkan från 

Arbetsförmedlingens sida. 

 

5. Inför den första kontakten med deltagaren och få den att känna sig övertygad om att 

Framtiden kan vara en väg att gå framåt mot självförsörjning, arbete och studier  



 
   

 

6. Att klient blir kvar länge då det är lång väg för att komma vidare. 

 

7. Att individuellt anpassa och hjälpa att hitta rätt insats utifrån funktion. 

 

8. Ekonomi. 

 

9. Stora förändringar inom myndigheter avseende organisation och regelverk samt 

påverkan av pandemi. Framåt är en utmaning att hitta former för implementering.  

 

10. Uthållighet från politiker och beslutsfattare 
 

10. Om ni fick chans att ändra något gällande arbetssättet i processen, vad skulle det då 

vara? 

9 responses 

1. Inget 

 

2. Inget i dagsläget 

 

3. Kan inte se vad som skulle förändras, då jag tycket att det fungerar bra. 

 

4. Som handläggare på socialtjänsten; vara mer involverad. 

 

5. Tror inte något större behöver ändras. Som sagt har Framtiden visat stor flexibilitet att 

möta personen där den befinner sig 

 

6. Mer tid och tätare möten för klienterna. 

 

7. Jag har upplevt det fungerat mycket bra 

 

8. Mer samarbete från Klippans kommun handläggarna/ socialtjänst 

 

9. Vet ej 
 

11. Är det något ytterligare som du vill tillägga kring processen FRAMTIDEN (förklara och 

motivera)? 

8 responses 

1. Nej 

 

2. Framtiden behövs för våra ungdomar för att komma vidare och få stöttning på vägen. 

När projekttiden är slut hoppas jag att det kan fortsätta i ordinarie verksamhet. 

 

3. Enbart haft ett par deltagare som varit i denna process, kan därför inte lämna 

utförligare svar tyvärr. 



 
   

 

4. Det behövs fler av denna typ av insats och jag hoppas att det kommer att finnas kvar i 

någon form fram över, för behovet upphör inte med att processen avslutas 

 

5. Mkt positivt att något görs för de som ej är så nära arbetsmarknaden. 

 

6. Viktigt och betydelsefullt. 

 

7. Att våra politiker ser till så Framtiden blir permanent efter projekttidens slut!  

 

8. Upplever god samverkan mellan alla parter som gör att vi tillsammans når en högre 

måluppfyllelse. 
 


