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Konferens om tjänsteforskning
Johanna Callegari och Leif Redestig (med flera) har varit i Karlstad på en konferens anordnad av
Centrum för tjänsteforskning (CFT). De har bland annat träffat professor Pär Skålén, som vi har haft
kontakt med sedan han besökte socialförvaltningen i februari 2015. Han vill göra ett nytt besök i
Helsingborg för att diskutera hur vi kan samarbeta framöver.
Utgångsläget i dagens tjänsteforskning är att det är nödvändigt att tjänster ska vara till nytta för
kunden/patienten/klienten. Användarna måste säga "ja" till ett utvecklingsprojekt innan det
genomförs. Det är inte värt att utveckla produkter som ingen efterfrågar.
En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) från 2014 visar att 70 procent av alla samtal
till försäkringskassan är "onödiga", det vill säga de uppkommer av att du som kund inte har fått svar
på dina frågor första gången. Det är ett exempel på när kundfokus inte fungerar i en myndighet.

Mentor
Mentorsgruppen har haft sitt första operativa möte. Sex nyanställda socialsekreterare har träffat
våra två mentorer (Bo Pettersson och Ia Jonsson). Intresset är jättestort så här långt och resultatet
kommer att utvärderas efter det här pilotprojektet.

Försörjningsstöd
Vorta Drom kommer att göra en utredning av vad som händer med medlemmar som har
försörjningsstöd. Vad har olika arbetsmarknadsinsatser lett till? Hur kan
arbetsmarknadsförvaltningens insatser komma till bäst nytta för den här gruppen?
Problemet är stort idag. Många har tappat hoppet och tror inte att de kommer in på
arbetsmarknaden, men samtidigt finns viljan och motivationen att hitta en egen försörjning.

Integrering måste genomföras på båda hållen och utsatta grupper behöver hjälp att hitta en väg in,
så att de kan stå på egna ben.

IT-gruppen
Socialförvaltningen ska ta fram en e-tjänst tillsammans med Tieto Enator. Nu söker vi
socialsekreterare och klienter med erfarenhet från Barn, unga och familj som kan vara med att
utveckla systemet från grunden. Det behövs en grupp som kan ta fram kriterier för vad de vill ha ut
av en sådan här tjänst och som så småningom kan tänka sig att testa tjänsten.
Helena Horvath och Nils-Erik Lund ska får en utbildning med socialförvaltningens IT-samordnare
Andreas Axelsson, för att så småningom kunna föra kunskapen vidare, bland annat på Ria.
Vi ska ha ett nytt möte med IT-utvecklingsansvariga på stadens centrala kommunikationsavdelning,
för att se hur vi kan samarbeta kring andra e-tjänster som staden tar fram.
Kan vi tillsammans göra filmer för att ur ett brukarperspektiv ge en nyanserad bild av vad
socialförvaltningen gör?
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