
 

 

Enkät styrgruppen 2 FINSAM-FRAMTIDEN Klippan 
 

Enkäten går ut på att ge styrgruppen en röst och att styrgruppen får utvärdera arbetet inom 

FINSAM processen i Klippan och Perstorp. Detta parallellt med att kunna reflektera över 

betydelsen av samverkan för en fortsatt framtida implementering av samarbetet. Detta 

enkätgenomförande hade totalt 4 respondenter av 5. 

 
F1. 

 
 

F2. 

Beskriv hur samarbetet mellan aktörerna (Arbetsförmedlingen, Klippan, Region 
Skåne, Försäkringskassan och FINSAM) inom FINSAM-processen gått till? 

4 responses 

1. Har regelbundna möte i Utvecklings/beredningsgruppen samt styrgruppsmöte i 

processerna. Där arbetar vi fram tankar och i styrgrupperna stämmer vi av läget i 

processerna. 

 

2. Parterna har fått anmäla ärenden som kan vara aktuella för projektet.  

 

3. I första hand individsamverkan utifrån enskilda deltagares behov. Endast Region 

Skåne saknas i representation i styrgruppen. 

 

4. Både inom samordningsförbundet generellt och i själva processansökan är det tydligt 

vilka parter som ska samverka. Tanken från början har varit att utgå från individens 

situation och förutsättningar och att erbjuda en mer samordnad insats. Därav att 

behovet av en samverkan varit så tydlig. 

 

 



 

 

F3. 

Vilka utmaningar finns det för samarbetet mellan aktörerna (Arbetsförmedlingen, 
Klippan, Region Skåne, Försäkringskassan och FINSAM) i framtiden? 

4 responses 

1. Samarbete AF och kommun fungerar bra men kan utvecklas ytterligare. När det gäller 

Region Skåne är det svårt att nå fram. En väldigt stor organisation där representanter i 

olika forum inte har mandat att bestämma så mycket. FK har Af samarbete med sedan 

många år och det fungerar tillfredställande. I Finsam är FK delaktiga och aktiva men 

som AF styrs man centralt och vi kan inte anpassa oss efter Finsam fullt ut.  

 

2. Att finna ärenden som är redo och lämpade för insatsen. Att tänka tanken på just 

denna möjlighet i ett grumligt hav av insatser med likheter och olikheter. Svårt för 

utredaren att veta vad som passar bäst. 

 

3. Covid-19 har påverkat förutsättningarna för alla aktörer. Region Skåne saknas i 

styrgruppen. Arbetsbelastning Försäkringskassan och strukturomvandling hos 

Arbetsförmedlingen kan ha påverkar förutsättningarna. 

 

4. Än så länge fungerar samverkan bra men en oroväckande faktorn är 

Arbetsförmedlingens ändrade förutsättningar och uppdrag. 

 

F4. 

Vilka vinster ser du, av den här typen av samverkansprocesser, för er organisation? 

4 responses 

1. Vi kan göra insatser för individer där vi själva inte har möjlighet med vår verktygslåda. 

Man kan även förbereda individer så de kan vara inskrivna och få hjälp av AF. 

 

2. När en deltagare får stöd blir det ett viktigt komplement till den medicinska 

behandlingen vilket ger effekten en bra skjuts framåt. 

 

3. Målgruppens behov, samt uppbyggnad av samverkan mellan aktörerna. 

 

4. Arbetet blir mer effektivt, individen får möjlighet till rätt stöd betydligt tidigare. Tydligare 

fokus på uppföljning och avstämning. Ökat förståelse för nämnda aktörers uppdrag och 

ansvarsområden. 

 

F5. 

Finns det något som din organisation kan göra för att förbättra samverkan 
ytterligare? 

4 responses 

1. Vi kommer utveckla samverkan med kommunerna. Tydliga kontaktpersoner som finner 

deltagare och följer upp. I övrigt har jag lite svårt att se det nu. 



 

 

2. Anvisa fler ärenden och kanske tumma lite på kraven för att våga prova även för 

personer som man i första skedet kanske inte har i åtanken. 

 

3. Samverkansmöten, men ytterligare information om varandras verksamheter.  

 

4. Påvisa vilken skillnad processen redan gjort för en del individer och lyfta fram de goda 

exemplen. På så sätt försöka få mer långsiktighet i samverkan även efter att 

processtiden löpt ut. 

 

F6. 

Vilka generella utmaningar ser du för processen? (hittills och framåt) 

4 responses 

1. Finna lämpliga deltagare från AF. 

 

2. Pandemins efterverkningar och att få med näringslivet för prövningar och riktiga jobb 

eller utbildningsinsatser. 

 

3. Covid-19, förutsättningar för enskilda aktörer att prioritera målgruppen 

 

4. Förändringar i samhället kan eventuellt förändra förutsättningar för samverkan i 

process och som i sin tur skulle kunna påverka det dagliga arbetet i processen. 

Exempelvis, Ukraina krisen. Vi står inför en stundande valprocess och det är inte helt 

tydligt vilken roll kommuner kommer att ha i arbetsmarknadspolitiken. Det är ytterligare 

en faktor som kan påverka processen. 

 

F7. 

Hur har informationsspridningen om processen skett till dina medarbetare? 

4 responses 

1. Det har varit några få som har kontakt med Klippan sedan tidigare. Lite för 

personbundet idag. 

 

2. De som jobbar med målgruppen har fått kännedom där särskild kontaktperson som 

jobbar med de lokala ärendena kopplats till projektet. 

 

3. På personalmöten 

 

4. Främst i samband med olika personalmöten och APT. 

 

F8. 

Vad ser du för implementeringsmöjligheter för metoden i er verksamhet? 

4 responses 

1. Jag ser inte så stora möjligheter då vi är centralt styrda. 



 

 

2. Vi har inte den typen av insatser i vår ordinarie verksamhet utan är hänvisade till 

insatser hos andra aktörer. 

 

3. Goda möjligheter att tillvarata metoderna 

 

4. Väldigt goda. Case Managment metodiken har vi redan använt under en längre tid i 

verksamheten. 

 

F9. 

Vilka utmaningar ser du för implementeringen av metoden i er eller kommunernas 
verksamhet? 

4 responses 

1. Inger mer att tillägga här. 

 

2. Målgruppens stora behov av långvarigt stöd, uthålligheten i stödet kan bli en utmaning 

 

3. Förutsättningar att hantera resurser och volymer 

 

4. Otydlighet kring kommuners roll i arbetsmarknadspolitiken. 

 

F10. 

Är det något ytterligare som du vill tillägga kring FINSAM-processen FRAMTIDEN? 
(förklara och motivera) 

3 responses 

1. Bra insatts och goda resultat. Blir ofta så när man arbetar med ett mindre antal 

personer och kan lägga mycket tid. När man sedan skall implementera det blir det fler 

ärende per handläggare och mindre tid pga av resursbrist. 

 

2. De som jobbat i processen har varit väldigt engagerade i sin lågmälda framtoning. 

Deras mjuka och omtänksamma sätt har inte skrämt bort dessa sköra individer och 

öppnat för att deltagarna vågat ta steg framåt. Stor eloge! 

 

3. Medarbetarnas goda och viktiga insatser i arbetet med målgruppen 

 

4. Processen gör skillnad och gör det på riktigt. 

 

 


