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Lägesrapport – Processledare LSG Norr
2017-01-01 - 2017-06-30
Insatsen
Processledare Norr är sedan juli 2014 en heltidstjänst som stöd till de två lokala samverkansgrupperna där både LSG
Eskilstuna och LSG Strängnäs är uppdragsgivare.

LSG:s övergripande mål för samverkan i den gemensamma inriktningsplanen är att:
•
•
•
•
•
•

Verka för utökad vardagssamverkan.
Uppmärksamma nya grupper som riskerar ohälsa och utanförskap.
Underlätta och utveckla samverkan samt utgöra ett diskussionsforum för gemensamma angelägenheter både på
chefs- och handläggarnivå.
Analysera kommuninnevånarnas behov av samordnade insatser.
Genomföra gemensamma aktiviteter och strategiska samverkansprojekt.
Ett gemensamt utvecklingsområde för LSG norr tillsammans med ANP är KUR-projektet – ökad samverkan och
kunskapsutveckling inom rehabilitering för personer med psykisk ohälsa.

Aktiviteter utifrån inriktningsplan
Syftet med LSG:s inriktningsplan är att genom effektivisering av samverkansstrukturer ge bättre stöd till individer med
behov av samordnade insatser från LSG:s parter. Processledaren har utifrån LSG:s inriktningsplan haft uppdraget att främst
ha fokus på att följa och medverka till utveckling av pågående verksamheter/insatser med beaktande av målet att nya
verksamheter i första hand byggs upp inom ramen för ordinarie verksamhet. De verksamheter som varit aktuella våren
2017 inom samverkansområde norr är:
➢ IBIS- Integrations Bygget I Sörmland
Projekt IBIS är ett ESF baserat länsprojekt med samordningsförbundet RAR som projektägare. IBIS i Eskilstuna bedriver
främst hälsoskola för nytillkomna i etableringen med kompletterande med arbetskunskap och språkinlärning.
➢ IMA - Individuella Möjligheter till Arbete
Projekt IMA som vänder sig till män och kvinnor med funktionsnedsättning (20-40 år) som har särskilt svårt att etablera sig
på arbetsmarknaden, är också ett ESF baserat projekt med Eskilstuna kommun som projektägare. Verksamheten bedrivs i
både Strängnäs och Eskilstuna.
➢ MISAM - Myndigheter I Samverkan
Verksamheten MISAM är ett samordnande nätverk i Strängnäs och Eskilstuna för handläggare hos de samverkande
myndigheterna för målgruppen - unga med funktionsvariation. Utifrån LSG:s uppdrag i Eskilstuna att inom ramen för de
egna verksamheterna starta upp ett kompletterande nätverk för målgruppen över 30 år, MISAM 2 , påbörjades arbetet i
januari och är nu i full gång med samtliga samverkansparter involverade.
➢ RIGA - Rätt Insats Gemensamt Ansvar
Process RIGA Strängnäs är ett tidigare RAR projekt som övergått till en samverkansprocess där syftet är att säkerställa att
individer som har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av sjukdom och saknar sjukpenninggrundande inkomst, får möjlighet
till rehabilitering. Strängnäs har påbörjat sitt arbete och intresset i övriga delar av länet är stort. Utifrån försäkringskassans
övergripande samordningsansvar har ett mer länsanpassat processflöde arbetats fram.
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➢ TRIS - Tidig Rehabilitering I Samverkan
Verksamheten är en väl inarbetat och fungerande metod där handläggare från samverkansparterna möts med syfte att

säkerställa ett effektivt stöd till individen där rehabiliteringsbehovet blir utrett och aktiviteter samordnade.
Aktiviteter som gemensam TRIS–dag och teamens utvecklingsdagar har fungerat väl. Det kan dock inte nog
betonas att samverkan är en färskvara som måste underhållas och som ett led i detta så har TRIS styrgrupp i
Norr planerat för att genomföra de numera traditionella Dialogdagarna där styrgruppen möter teman. Inför
2017 beslutades för att öka dynamiken och erfarenhetsutbytet genom att teamen möts två och två.
➢

TUNA - Träning Utveckling Nära Arbetslivet

Verksamheten syftar till att öka chanserna för personer med dokumenterad psykisk ohälsa att få
sysselsättning. TUNA syftar också till att öka det strukturella samverkansarbetet mellan
myndigheterna. Med utgångspunkt i att verksamheten startade i Eskilstuna och det ökade
intresset i länet där vi nu har flera verksamhetsdelar har Styrgrupp Norr i samverkan med
samordningsförbundet och övriga involverade kommuner/verksamheter, lagt stor energi på
samordning i länet för verksamheten. Fokus under våren 2017 har främst lagts på att säkerställa
finansieringen ur ett länsperspektiv samt att försäkringsfrågan för oförsäkrade deltagare kan
lösas.
➢

Övrigt.

Processledarens uppdrag delas in i tre områden:
-

Administrativt stöd
Inhämtning och Spridning av kunskap
Stöd för utveckling

Processledaren har enligt uppdrag och som LSG:s förlängda arm, under våren 2017 bland annat medverkat vid förberedelse
och uppföljning vid lokala samverkansgruppsmöten, styrgruppsmöten och verksamheternas olika arbetsgruppsmöten.
Vidare framskrivning av projektansökningar, överenskommelser, enkätunderlag, mm. Processledaren har också deltagit i
konferenser, utbildningar, ESF-utlysningar samt informerat om LSG:s verksamheter för politiker, tjänstemän, andra
kommuner och externa samverkanparter. På uppdrag av LSG har kontakter upprättats med berörda samverkanparter och
där initierat till möten i syfte att finna nya verksamhetsider och arbetsmetoder. Stor del av arbetet har bestått av stöd för
projektledare, samordnare, processledare och styrgrupper inom LSG:s olika verksamhetsområden där tonvikten utgjort
processarbetet med genomförande av RIGA och säkerställande av verksamheten TUNA.

September 2017
Mikael Nyman
Processledare

