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Delrapport styrgrupp Trelleborg-Svedalaprojektet
2018-03-14
Rapport perioden 2017-10-20 till 2018-03-14
Projektgruppen har under perioden träffats i sin helhet vid ett tillfälle i
december. Inplanerat möte i februari ställdes in men möten utifrån behov har
genomförts. På mötet i december följdes tidigare framtagen bakåtplanering upp
enligt satt modell. Projektgruppen gjorde också en halvtidscheck utifrån
projektplan och gick igenom uppsatta mål i projektplanen.
Fokus på projektmötet var framdrift: Vad har hänt under projektets gång?
Diskussion om agerande – lärdomar – resultat. Slutsatsen är att det som hänt i
arbetsmarknadsprocessen ”puttar” på andra delar i kommunen. Agerande
synliggör och leder till nytt agerande.
I arbetet med ensamkommande blir det tydligt att små medvetna förändringar i
ledarskapet leder till delaktighet hos medarbetare, förflyttningar i
förändringsarbetet och leverans i tid.
Styrgruppen har träffades för uppföljning den 11 januari.
Delrapport ensamkommande
Förändringsarbetet är i fas.
Uppföljningsmöte ensamkommande som planerades vid styrgruppsmötet den
20 oktober är genomfört.
Kvartalsrapporter levererades i tid från extern leverantör till handläggarna.
Tre handledningstillfällen genomförda inom myndighetsprocessen
ensamkommande.
Etableringsfokus i arbetet med ensamkommande är väl förankrat i
personalgruppen.
Uppföljningsmöte 12 mars för att säkerställa förändring och framdrift. Arbetet
är i fas trots åverkan av yttre förändringar och omständigheter när det gäller
avveckling och boendelösningar.
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Idéer om automatiserade/digitaliserade överväganden. Möte genomfört med
Eleonore, stödprocess myndighet och Henrik, verksamhets controller den 13
mars.
Kunskapsutbyte mellan enhetscheferna är en positiv effekt av projektet.
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Delrapport arbetsmarknad
Handläggare för försörjningsstöd var i Svedala den 30 oktober.
Bosättning har rätt fokus och arbetet går framåt.
Arbetsmarknad har en del arbete kvar när det gäller arbetsmarkandsplaneringar
och systematisk uppföljning.
All personal kommer att vara på plats under februari. Raja kommer att kontakta
Patrik under februari/mars när personal är på plats.
Mätapparat kopplat till EOR är på gång.
Plan fortsatt arbete
Säkerställa att arbetet med kvartalsrapportering/överväganden fungerar och
levereras i tid.
Digitalisera kvartalsuppföljningen/övervägandena.
Fortsatt arbete med utredningsdokument (ensamkommande) där utveckling och
anpassning sker löpande. Behov av att strukturera om.
Flöde i arbetet med ensamkommande ska tas fram under mars för att säkerställa
att personalen har god vetskap om agerande för olika placeringar, uppföljningar
och samverkan.
Arbetsmarkandsplaneringar och systematisk uppföljning.
Fortsatt arbete med mätapparat för att tydliggöra vilket agerande som krävs för
framdrift. Båda processerna ska ta fram mätapparat.
Utmaningar
Externa aktörer inom ensamkommande

