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Lägesrapport avseende Processledare LSG södra Sörmland
Period: Den 13 oktober - 31 december 2016

Beskrivning av Insats: Processledare är sedan oktober 2016 en heltidstjänst som processtöd
till de lokala samverkansgrupperna i södra Sörmland. Insatsen är finansierad fram till oktober
2018.
Vid starten i oktober 2016 var LSG Trosa, LSG Gnesta, LSG Oxelösund, LSG Nyköping och
LSG Nyköping-Oxelösund uppdragsgivare till processledaren.
Genomförda aktiviteter under perioden
Processledarens uppdrag kan delas in i tre huvudsakliga områden:
-

Administrativt stöd och struktur
Inhämtning och Spridning av kunskap
Stöd för utveckling.

Inledningsvis har fokus varit att förstå själva uppdraget och den regionala
samverkansstrukturer som de lokala samverkansgrupperna är en del av. Därför har
processledaren avsatt tid för att träffa så många som möjligt av representanterna i LSG. Målet
har varit att få en förståelse för vilka förväntningar och frågor det finns kring LSG som forum
samt på funktionen processledare. Processledaren har även träffat andra för LSG viktiga
nyckelpersoner och aktörer.
Administrativt stöd och struktur
 Det finns ett behov av att ta fram varaktiga administrativa strukturer. Det har
exempelvis saknats dokumentation kring hur de lokala samverkansgrupperna bör
arbeta och fungera. Processledaren har därför tillsammans med LSG initierats ett
arbete med att få till en administrativ struktur för LSG. Detta kommer att slutföras
under början av 2017.
 Respektive LSG har även fattat beslut om datum för möten under 2017, en
planeringsdag i januari 2017 samt utsett en tf ordförande.
 LSG Trosa och Gnesta har båda fattat beslutat om att gå samman och bilda ett
gemensamt LSG efter årsskiftet. Första gemensamma mötet blir den 23 januari 2017
på den gemensamma planeringsdagen.
 Under den aktuella perioden har processledaren deltagit på fem LSG möten.
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Inhämtning och spridning av kunskap
Processledaren har under perioden bland annat deltagit på:
- Grundutbildning i TRIS
- Ett antal processledarträffar
- Utlysningsmöte för ESF
- Arbetsförmedlingens metoddag i TRIS
- Träffat södra Sörmlands PRIO-samordnare
- Presentationen av Innovation 100 dagar
- Utvärderingen av funktionen processledare
- Workshop avseende Hälsoskolan
Uppdrag från LSG
Processledaren har under perioden fått följande uppdrag:
-

Att påbörja en ansökan angående insats till ungdomar i behov av stöd (LSG Gnesta)
Att påbörja en ansökan angående insats för ett Ungdomens hus (LSG NyköpingOxelösund)
Att ta fram en presentation angående viljeinriktningen om nollplacerade (LSG
Nyköping)
Att ta fram en presentation om hur LSG:s roll och syfte är i förhållande till övriga
samverkansstrukturer i Sörmland (LSG Nyköping och LSG Trosa)
Att ta fram förslag på administrativa strukturer för LSG samt utkast till inriktningsplan
för 2017 (samtliga LSG)

Stöd för utveckling
Processledaren har även börjat etablera kontakter med projektledare, samordnare och
processledare inom LSG:s olika verksamhetsområdet. Tanken är att processledaren framöver
ska fungera som ett stöd för dessa och bidra till att insatserna genomförs enligt tid- och
aktivitetsplan.

Aktuella insatser/projekt i södra Sörmland under den aktuella perioden
-

TUNA (LSG Nyköping-Oxelösund)
IBIS (LSG Oxelösund)
Innovation 100 dagar (LSG Nyköping-Oxelösund)
Individual Placement and Support - IPS (LSG Nyköping)
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