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RESULTAT FÖR PERSTORPS KOMMUN – GRUPP 7 

 
Perstorps grupp 7 började 7 februari och slutade 2 juni och deltog i processen på plats, 

inte digitalt.  

 

Gruppen hade 10 deltagare antagna, men en deltagare fick avbrytas på grund av stor 

frånvaro initialt (egen sjukdom, samt brist på LSS-insats för anhörig). En annan deltagare 

fick i mars en timanställning, hon hade mycket arbete under perioden men deltog i 

praktikperiod 1 samt i gruppen de dagar eller timmar hon kunde. Övriga 8 personer 

deltog fullt ut, både i praktikperiod 1 och 2.  

 

Resultaten för gruppen är att deltagaren med timanställning fortfarande arbetar i hög 

grad, en deltagare fick introduktionsjobb på sin praktikplats och en deltagare kom in på 

yrkesvux kök och fick CSN studiestartstöd. Personen som avbröts tidigt har flyttat 

utomlands. De övriga 6 deltagarna är fortfarande arbetslösa, av dessa studerar 5 personer 

SFI med målet att komma in på allmän linje grund på folkhögskola, på grundvux eller på 

yrkesvux.      

 

RESULTAT FÖR KLIPPANS KOMMUN GRUPP 7  

 

 

Klippans grupp 7 började 7 februari och avslutades den 2 juni och var på plats hela tiden. 

 

Gruppen var på 9 personer från början men en avslutades efter ca halva tiden så det var 8 

som genomförde hela kursen. Under praktikperiod 1 var samtliga ute på praktik och 

under praktikperiod 2 var 7 ute i praktik, en hade avslutats innan perioden och en var 

sjukskriven. 

 

Resultaten för gruppen är att 2 har fått timanställningar inom lager respektive kök, 4 har 

börjat på studier inom kök och vård och 3 är arbetssökande (inkl den som avslutades i 

förtid).  

 

START FÖR GRUPP 8 

 

Båda grupperna började 22 augusti och ska pågå till den 15 december 2022. Därför finns 

inga resultat att rapportera för denna grupp. 

 

I styrgruppsmötet i juni så bestämdes det att under implementeringsfasen (220701-

221231) så ska metoden testas på andra målgrupper än bara utrikesfödda kvinnor. Det 
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bestämdes att det skulle bli en grupp som uppbär försörjningsstöd och/eller har lång 

arbetslöshet bakom sig i Klippan och inget krav på att vara utrikesfödd. I Perstorp skulle 

det bli en grupp med både utrikesfödda kvinnor och män. Det bestämdes också att båda 

kommunerna skulle ha lika många platser i varje grupp. Tanken är att efter processtiden 

är slut så ska metoden användas och att för att fylla grupperna ska kommunerna kunna 

skicka deltagare mellan kommunerna samt att metoden ska komma fler till godo. 

 

Perstorps grupp 8 

 

Perstorps grupp har 10 deltagare, 7 kvinnor och 3 män. Samtliga är utrikesfödda eller har 

växt upp utomlands, och alla utom en deltagare behöver språkstöd eller förklaringar på 

enkel svenska. Språkstöd ges på arabiska. Ett par av de deltagare som behöver språkstöd 

förstår inte arabiska, men kan engelska och/eller är hyfsat duktiga på svenska.   

 

Klippans grupp 8 

 

Klippans grupp har 12 deltagare, 4 kvinnor och 8 män. 4 stycken är utrikesfödda men 

samtliga pratar så bra svenska att de klarar sig utan språkstöd. Samtliga i gruppen har 

lång arbetslöshet bakom sig och har någon form av problematik utöver att man är 

arbetssökande.  

 

 
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. 

 

Testa metoden 
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Metoden är testad och fungerar bra på målgruppen, utrikesfödda kvinnor. Under 

implementeringstiden så kommer metoden testas på andra målgrupper som har nämnts 

under rubrik start för grupp 8. 

 

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 

man nu fått pengar för att kunna implementera Första steget från och med 2023. Tanken 

är också att samarbete ska kunna ske mellan kommunerna efter processtidens slut.  

 

Andra processer 

 

Det finns få andra processer igång inom Finsam just nu. Process Framtiden finns i 

Klippan så där är ett naturligt utbyte av erfarenheter.  

 

Det kommer bli en spridningskonferens för processerna Första steget och Framtiden den 

25 november 2022, konferensen planeras nu för fullt.  

 

Kompetensutveckling 

 

Under perioden så har ingen utbildning skett.  

 

 

Prognos för ekonomin                        Perstorp          Klippan          Summa 

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

Fakturerade kostnader 239 000 343 442 582 442 

Prognos för året 1 030 000 

 

1 030 000 

 

2 060 000 

 

Perstorp har en lägre debitering då det har varit lägre bemannat på grund av 

personalbyte. 
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Övrigt  

Även denna gång har det varit svårt att rekrytera deltagare till både Klippan och 

Perstorps grupper. Arbetsförmedlingen har varit behjälplig men har haft svårigheter att 

finna deltagare men kommit med några namn. Socialförvaltningarna i respektive 

kommun har letat efter deltagare och kommit med några personer. SFI har också varit 

behjälpliga. Trots detta har vi haft svårt att fylla främst gruppen i Perstorp som vänder 

sig till utrikesfödda kvinnor och män. Många har redan haft hjälp av Första stegets 

tidigare grupper och det är mycket färre elever på SFI nu än tidigare, vilket är positivt. 

 

 

 

 

 

2022-09-14 

 

Marie Påhlsson och Martina Engberg 

 


