Tertialrapport för tiden 190201 - 190531
Namn på insatsen: Första Steget
•

Målet för Första Stegets deltagare är att alla som deltar i insatsen ska
uppmuntras till att ha hög närvaro och ha en tydlig planering mot arbete,
utbildning eller rehabilitering efter avslutad insats.
Syftet med insatsen är att rusta deltagarna utifrån sina individuella behov mot,
för individen, en kvalitativ och tydlig planering.
Metoden bygger på 15 veckors intensiv aktivitet där motiverande insatser,
studiebesök, externa föreläsare, praktik, prata svenska varvas med promenader
och andra hälsofrämjande aktiviteter. Viss revidering av genomförandetiden har
varit nödvändig, och kan behöva göras framgent, för att matcha deltagarnas tider
för praktik med de möjliga perioder som arbetsgivarna kan ta emot deltagare.

•

Målet för hög närvaro med minst 80 % är uppnått för gruppen under första
tertialen. Dock ska det tilläggas att det är enstaka individer som står för större
delen av frånvaron vilket kan ses som en avvikelse trots att målet har uppnåtts
för gruppen. Stor del av frånvaron har varit vård av barn med intyg samt läkares
sjukskrivning.
Det ska även ses som en möjlig avvikelse att det är förhållandevis mycket
korttidsfrånvaro hos flera av deltagarna på grund av vård av barn.

•

Syftet att alla deltagare ska ha en kvalitativ och tydlig planering vid insatsens
slut kan vara svårt att uppnå för enstaka individer på grund av hög frånvaro.
Möjligheten att uppnå mål och syfte har påverkats till mycket stor del av att
processledare tvingats arbeta med gruppen på daglig basis.
Det har inte funnits tid för dokumentering av erfarenheter eller att strukturerat
dokumentera metodikens olika delar på grund av den höga arbetsbelastningen
på processledare. Att det ändå har fungerat är på grund av att processledarna har
ett uppbyggt kontaktnät i kommunerna och lång erfarenhet av arbete med
individer i utsatt situation.
En förutsättning för att metodiken har fungerat har varit att processledarna inte
har haft någon oplanerad frånvaro utan någon har alltid varit på plats och
arbetat med gruppen.
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Metoden bygger på hög närvaro av både deltagare och processmedarbetare och
det är mycket sårbart om en processmedarbetare arbetar heltid i Första Steget.
Vi skulle behövt betydligt mer tid för att jobba individuellt med deltagarna.
Vi har arbetat mycket med att hitta rätt praktikplatser för deltagarna och vi har
fått många nej på vägen men trots det har målet med praktikplats vid 2 tillfälle
per deltagare uppfyllts. Vid första praktikperioden var det 12 deltagare som fick
praktikplats och den andra perioden var det 11 deltagare som erbjöds
praktikplats. De flesta praktikplatser var inom kommunens verksamheter men
det fanns även externa arbetsgivare som Perstorp AB och PeKåplast.
Metoden som är under uppbyggnad har fungerat bra och det är endast smärre
justeringar som kommer att bli aktuella som det ser ut idag. Med smärre
justeringar menar vi att vi behöver arbeta mer med jämlikhetsfrågor och
betydligt fler individuella samtal.
•

Vid första starten av Första Steget har Arbetsförmedlingen remitterat deltagare
till Första Steget. Till höstens grupp är tanken att även kommunen ska
uppmuntras att remittera.
Arbetsförmedlingen har föreläst om arbetsmarknadskunskap och starta eget
företag medan kommunerna har deltagit genom motiverande föreläsning av
utrikesfödd kvinna och SFI lärare. Även vården, via sjukgymnast, har föreläst om
livsstilsförändring.

•

Arbetet med att bygga upp fungerande och långsiktig samverkan mellan de 4
deltagande myndigheterna har inte kunnat prioriteras under första tertialen då
processledare arbetat på daglig basis med deltagare.
Den samverkan som processledare har sedan tidigare har däremot använts flitigt.
Dock ska det tilläggas att det behövs betydligt mer samverkan, speciellt med
Region Skåne och SFI. När det gäller Region Skåne behöver projektmedarbetare
och deltagare ges naturliga ingångar till vården där alla inblandade vet vad som
förväntas ska ske utifrån deltagares situation som gemensamt mål. När det gäller
SFI behöver det komma till stånd ett mycket mer flexibelt system där SFI utan
problem kan kombineras med annan insats. Dock vill vi tillägga att det behövs
betydligt mer samverkan med alla enheter inom kommunen.
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Prognos för ekonomin
Totalt

Klippan

Perstorp

Beviljade medel

1360 tkr

725 tkr

635 tkr

Fakturerade kostnader

226 tkr

129 tkr

97 tkr

Prognos för året

1360 tkr

725 tkr

635 tkr

Efter beslut i den lokala styrgruppen genomfördes den första grupprocessen gemensamt
i Klippan. Beslutet om en gemensam gruppstart fattades utifrån att få till en gemensam
struktur och metodik i arbetet mellan kommunerna och att i samverkan få testa moduler
med innehåll. Den begränsade tillgången till bemanning har även påverkat strategier och
genomförande, se förslaget till styrelsen om kompletteringen av bemanningen i skrivelse
”Reviderad/förtydligad ansökan om finansiering Klippan/Perstorp”.
Övrigt
Det är av yttersta vikt att det finns pålitliga projektmedarbetare som kan leda det dagliga
arbetet till hösten 2019:s grupp i Perstorps och Klippans kommun. För att minska
sårbarheten anser vi att två processmedarbetare på vardera 50 % per kommun är att
föredra framför en heltid. Även någon form av språkstöd är nödvändigt för att stora
delar av metodiken ska bli meningsfull och för att vi ska kunna hålla den höga nivån på
information, föreläsningar och studiebesök som vi haft hittills.
Tanken är att Perstorps och Klippans kommun även fortsättningsvis ska samarbeta över
kommungränsen. Exempel är att externa föreläsare kommer och föreläser i en kommun
där den andra kommunen bjuds in och på så sätt behöver inte båda kommunerna bjuda
in samma föreläsare vid 2 olika tillfälle.
Till sist vill vi nämna att en deltagare från Perstorps kommun fått nystartsjobb på 75 % i
6 månader på Täppans förskola inom Klippans kommun. En annan deltagare är
eventuellt aktuell för några månaders anställning till hösten hos PeKå plast i Perstorp, En
tredje deltagare är uppsatt på vikarielista inom Perstorps kommuns olika
mottagningskök.
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