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Kompetenscenter Norrehed
Den här gången hade arbetsmarknadsförvaltningen (AMF, tidigare utvecklingsnämnden),
verksamhetsområde uppdrag, bjudit in oss till Kompetenscenter Norrehed. Verksamheten riktar sig
främst till deltagare från försörjningsstödet och arbetsförmedlingen. Komvux Kärnan och
Yrkeshögskolan tillhör också verksamhetsområdet. Vissa delar inom LSS är organiserat här och bland
annat finns det ett café som drivs av deltagare.
Inom uppdrag finns det sju enheter med cirka 170 anställda. Står man till arbetsmarknadens
förfogande är man inskriven i 3 månader och denna tid kan förlängas ytterligare 3 månader.
Deltagarna erbjuds matchning, jobbsök, intervjuträning, föreläsningar och arbetsmarknadscoachning.
Här finns också deltagare som får arbetsförmågebedömningar och får möjlighet att vara på någon av
de åtta interna arbetsplatserna. Här bedrivs också ett aktivt arbete mot näringslivet för att skapa
praktikplatser, rekryteringar och jobbprojekt.
Cirka 50 procent av alla personer som är aktuella på Kompetenscentrum får en anställning och då
avslutas uppdraget.

E-tjänst för försörjningsstöd
Margit Bengtsson från arbetsmarknadsförvaltningen var dubbelbokad och kommer i stället på nästa
möte 8 juni och berättar om e-tjänsten för försörjningsstöd.

Introduktionsanställningar
Arbetsmarknadsförvaltningen handlägger ett antal introduktionsanställningar för ungdomar på 6
månader. Kommunfullmäktige tar beslut om dessa 16 juni och sedan får förvaltningarna vara snabba
att ansöka. Vi har tidigare pratat om någon/några som kan jobba med IT-stöd för brukare via
brukarorganisationerna. Vi behöver precisera vad det är vi söker.

Arvodering
Johanna Callegari har ett förslag för hur vi ska betala ut arvoden för brukarmedverkan i våra olika
grupper. Brukarorganisationerna får själva besluta om de vill att pengarna ska gå till organisationen
eller den enskilde. Socialförvaltningen tar på sig att föra närvaro och administrera vilka som ska ha
pengar. Stadens löneadministration betalar sedan ut pengar till den enskilde, men om pengarna ska
gå till organsationen måste organisationen skicka en faktura.
Förslaget är i korthet att Gemensam utvecklingsgrupp ska ge 500 kronor per medverkande
organisation. De pengarna delas sedan mellan de närvarande eller går till organisationen. För våra
arbetsgrupper med utsedda representanter betalar vi 170 kronor per timme.

Sommaren
Vi bestämde att vi vill fortsätta att träffas under sommaren för att få kontinuitet, även om det kanske
blir en mindre grupp och även om det inte händer så mycket runt om i de andra grupperna. Vi får
försöka vara kreativa och komma på teman för träffarna. Det viktiga är att vi träffas och att allt inte
bara stannar upp.

Klarspråk
Socialförvaltningens klarspråksgrupp hade sitt första möte fredagen den 22 maj. Vi började med att
titta på webben och fick in många bra synpunkter att jobba vidare med. Gruppen träffas igen 11 juni
14:00-15:30 i "103:an" (Bredgatan, egen ingång mellan nummer 17 och 19). Gruppen är öppen tills
vidare för den som är intresserad. Hör av dig till David Bergström.
Den kan komma att delas upp i mindre arbetsgrupper framöver om vi ser behov av att jobba vidare
med speciella frågor. Arbetet kan även breddas till att handla om till exempel informationsfilm och
tillgänglighet på webben.

Skåneveckan för psykisk hälsa
David tittar på lokal för ett arrangemang till Skåneveckan för psykisk hälsa 5-11 oktober. Första
alternativet var Dunkers kulturhus, men det får tyvärr strykas då de kommer att ha högljudda

underhållsarbeten under just den veckan. Tiden börjar bli knapp att hinna få till något innan
programmet spikas 17 augusti… David tittar nu på Röda kvarn som alternativ.
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