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Socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman (MP) besöker oss. Vi inleder med en 

presentationsrunda och om gruppens arbete såhär långt:  

Vikten av nätverksarbete framhålls liksom dialogen och samverkans betydelse för att nå våra 

gemensamma mål. Förtroende måste byggas åt båda håll med utgångspunkt från jämbördig grund.  

Samstämmigt ser vi vårt gemensamma arbete som en god början.  

En livlig diskussion om förtroende mellan förvaltning och brukare tar vid. Hur kan vi ytterligare 

förstärka förtroendet? En del är att träffas på olika ställen; ibland på förvaltningen ibland ute i 

organisationerna eller annan plats. En fråga som väcks är hur vi sprider förbättringsarbetet så även 

personer utanför de etablerade organisationerna får kunskap om detta.  

Hur marknadsföra såväl socialförvaltningen som det arbetet vi gör gemensamt? Båda parter är 

bekymrade över personalomsättningen på Socialförvaltningen. Om bilden av Sof ska förändras är det 

enbart genom brukare och medarbetare som det kan förmedlas en positiv bild. Vi behöver utifrån 

detta i samverkan mellan förvaltning och brukare fundera över på vilka sätt vi kan förmedla vårt 

arbete. Det kan ske på flera sätt men ett exempel är att göra filmklipp och lägga ut på Öppna soc och 

YouTube. Förutom att beskriva vårt arbete finns det ett stort värde i personliga berättelser. Om vi 

lyckas väl kommer arbetet med marknadsföring att leda till verksamhetsutveckling! 

Gruppen enades om att ovanstående är intressant och vi fortsätter diskussionen nästa gång. 

 



Idéburet offentligt partnerskap (IOP) 

Ann-Christine Borgman berättar om möjligheten att skriva IOP-avtal mellan staden och föreningar. 

Förslaget måste komma från föreningarna. Det handlar inte om allmänna uppdrag utan mer specifika 

aktiviteter/insatser kopplade till en viss målgrupp. Utifrån att en förening identifierar ett sådant 

område finns möjlighet att utveckla idén tillsammans med någon förvaltning och undersöka om IOP, 

kan vara ett tänkbart koncept Viktigt att trycka just på Partnerskapet: ingen av parterna klarar 

uppdraget själv!  

Om man vill veta mer och sätta sig in i vad IOP är har Göteborgs stad bra information om detta: 

http://socialutveckling.goteborg.se/team/stod-till-social-ekonomi/lar-mer-om-ideburet-offentligt-

partnerskap/ 

 

Övrigt 

Bosse flaggar för Innovationsgruppen på Ria onsdag 4 nov kl 16 – Välkomna! 

Klarspråk tisdag 24 november kl 11 
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