Tertialrapport för tiden 190501 - 190831
Namn på insatsen: Första Steget

METODEN
Arbetet med framtagen metod fortskred enligt planering och inför gruppstart 2 den 2
september 2019 bedömde processledarna att vissa smärre justeringar som utförts under
andra tertialen gjort att metoden har en mer tydlig röd tråd. Med smärre justeringar
menar vi justeringar i den ordning föreläsningar kommer och att vi lagt ytterligare fokus
på jämställdhet och livspusslet samt att vi utökat metoden med en vecka för att ge
utrymme för djupgående individuella samtal. En standardiserad metodbeskrivning
påbörjades under tertial 2 och kommer att vara tillräckligt färdig till kommande
gruppstarter i mitten på januari 2020. Vi vill nämna att den standardiserade
metodbeskrivningen kommer att vara ett levande dokument tills processledarna till slut
tar beslut om en färdig standard som kan överlämnas för bedömning.
KONTINUERLIGT INTAG
I ansökan inför Första Steget har beskrivning av kontinuerliga intag av deltagare gjorts.
Denna beskrivning kan anses som praxis när samarbete mellan arbetsmarknadsenhet och
Arbetsförmedlingen har krävt just den typen av intag.
Processledarna har utifrån egna erfarenheter och efter djupintervjuer med presumtiva
deltagare kommit fram till att det är svårt om inte omöjligt att få till gruppdynamik där
gruppen hela tiden är föränderlig och där det kommer in nya deltagare kontinuerligt. Det
innebär att processledarna tagit fram en metod som bygger på just gruppdynamik och
där två intag sker per år. Detta är en förutsättning/framgångsfaktor för att uppnå den
dynamik som en sammanhållen grupp gör.

Prognos för ekonomin

Perstorp

Klippan

Summa

Reviderade beviljade medel

730 000

730 000

1 460 000

Fakturerade kostnader

324 431

399 645

724 076

Prognos för året

685 000

775 000

1 460 000

Ekonomisk prognos reviderad med tillskott 100 tkr tertial 3, efter styrelsens beslut i
september 2019 om 300 tkr / år ytterligare finansiering. Differens mellan Perstorp och
Klippan baseras på att den första gruppen genomfördes tillsammans i Klippan.
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Övrigt
Måluppfyllelse efter avslutad grupp under andra tertialen
Målet var att 75 % av deltagarna skulle ha en tydlig plan mot arbete eller utbildning. I
gruppen som avslutades under andra tertialen hade alla deltagare en tydlig plan mot
arbete eller utbildning. Därmed uppnåddes målet för första gruppen.
När det gäller målet med hög närvaro nådde vi inte riktigt ända fram till 80 % utan vi
hamnade på 76 %. Det som ska tilläggas är att det är 2-3 deltagare som stod för största
delen av frånvaron. Dessutom var frånvaron verifierad med läkarintyg. Den lilla
korttidsfrånvaron vi hade fångades upp tidigt genom att vi tog kontakt med deltagaren
för att motivera till att komma tillbaka så snart som möjligt.
Alla deltagare fick möjlighet till 2 praktikplatser vilket var vårt högt ställda mål.
Med introduktionen på praktikplatserna fick de flesta deltagarna 3 uppföljningar per
praktikplats. Det är ett högt ställt mål och i några fall kunde vi inte genomföra
uppföljningar enligt målet på grund av praktikantens frånvaro. Det man kan nämna är
att målet med täta uppföljningar är en framgångsfaktor och vi vill behålla målet trots att
det kan finnas faktorer vi inte kan påverka, exempelvis giltig frånvaro hos praktikanten.
Två deltagare har fått osubventionerat arbete hos PeKåplast i Perstorp och en deltagare
har fått 75 % nystartsjobb inom Klippans kommuns förskola. Alla tre deltagare är boende
i Perstorps kommun.
2019-10-11

Fredrik Lövgren och Marie Påhlsson

0723-74 74 47

Importgatan 1, 262 73 Ängelholm

www.finsamnnvskane.se

