
Klarspråk möte 7 september 2016 
 

Närvarande 
Per Norbeck 
Jenny Seger 
Robert Isberg 
Catrin Albrektsson 
Anne Eskilsson 
David Bergström 

 

Arbetsgrupp för förenklad dokumentation 
Anne Eskilsson, utvecklare på socialförvaltningen, är nygammal deltagare på våra möten. Hon 
berättade om socialförvaltningens arbete med förenklad dokumentation för socialsekreterare.  

Det är idag mycket administration och dokumentation för de som jobbar inom utredning och 
uppföljning. De vill ha mer tid för att jobba direkt med klienter. Vad kan man ta bort? 

Planen är bland annat att bilda en arbetsgrupp med socialsekreterare och deltagare från 
klarspråksgruppen för att titta på hur texten i utredningar kan bli bättre och enklare.  

Vi har haft socialsekreterare som har skrivit ”dagbok” och noterat alla moment de känner har hindrat 
dem i deras arbete. Det kan handla om funktioner i datorsystemet Procapita, arbetsprocesser som 
tar tid eller inte fungerar, eller dokumentation som ingen verkar veta varför man måste göra. 

Arbetsgruppen blir ett kvalificerat arbete som kommer att pågå en tid – upp till ett år. Eventuellt 
inleds gruppens träffar med en juridisk kurs, för att deltagarna ska få en inblick i vad som måste vara 
med i en utredning och hur arbetsgången fungerar. 

 

Sommaruppdrag och tidsrapportering: frågor? 
- Det var svårt att beräkna sin egen arbetstid. Delar av gruppen föredrar att David ger en 

lämplig tid som innan. Det går att göra individuella lösningar för detta. 
 

Arvode: när ska vi göra nästa utbetalning? 
- Nästa utbetalning blir i slutet av september. 

 

Skåneveckan för psykisk hälsa 
Vi ska ha en presentation om hur vi jobbar i våra arbetsgrupper (Klarspråk, Mentorskap och så 
vidare), under vår halvdag Arbetsmiljö och psykisk hälsa på Dunkers 11 oktober. Dinah Åbinger och 



David är med på scenen, tillsammans med några av brukarutvecklarna. De som är intresserade av att 
delta anmäler sig till David för mer information. 

 

Nästa möte 
• Tid: fredag 14 oktober, klockan 9:00–12:00. 
• Plats: Datorsalen, Bredgatan 19. 
• Då gör vi en genomgång de uppdrag gruppen har gjort hittills. 
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