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Uppföljning av vårt utvecklingsarbete 
Leif Redestig förslog att vi ska ta en halvdag, eller två, i maj(?) för att presentera våra olika 
arbetsgrupper. Målgruppen är främst intern i förvaltningarna och brukarorganisationerna, men vi 
kan även bjuda in andra som kan vara intresserade. 

 

Sysselsättning och försörjningsstöd 
Arbetsmarknadsförvaltningen vill utveckla sitt brukarinflytande och ställde några frågor kring detta. 

Hur samlar vi bäst ett brukarråd? 

- Det är många medlemmar i Vorta Drom, som tycker att det är svårt att fylla i ansökan om 
försörjningsstöd. Många i föreningen har försörjningsstöd och många vänder sig till 
föreningen för hjälp. 

- Det finns en historia bakom varför många romer har svårt att läsa och varför det finns 
fördomar mellan romer och myndigheter. 

- Samma problem finns också hos andra grupper, till exempel med psykiska 
funktionsnedsättningar och kognitiva svårigheter. 

- Att fylla i och skicka in många olika uppgifter är stressande. 
- Socialförvaltningen har samarbetat mycket med brukarorganisationer, gått ut till 

föreningarnas egna lokaler och spridit budskapet mun-till-mun. Det är också viktigt med 



återkoppling om vad det blir av olika förslag och att känslan finns att det är seriöst och 
allvarligt menat. 

Hur uppfattas kommunikationen med arbetsmarknadsförvaltningen idag? 

- Det är svårt med sekretessen om en organisation vill hjälpa en medlem i ett ärende. 
- Självkänslan brister ofta hos den som kommer på besök. Man vågar inte fråga när man inte 

förstår. 
- Även brister i bemötande från socialsekreterare? 
- Byte av socialsekreterare leder till att förtroende aldrig hinner byggas upp. 
- Du får ta med dig ett extra stöd på möten med socialtjänsten: kompis, anhörig, 

föreningsrepresentant eller personlig ombud. Många känner inte till detta. 

Hur ser vi på möjligheterna att få utbildning och/eller sysselsättning? 

- Det är väldigt svårt för äldre med någon form av psykisk ohälsa att komma in på 
arbetsmarknaden. Det finns hjälp via IPS (individuell placering och stöd) för dem under 40. 

- Det är viktigt att få ta steget ut och bryta isoleringen.  

 

Fritidsbank 
Catrin Albrektsson har läst om fritidsbanken, som startade i Deje och Grums i Värmland, där du kan 
låna sport- och fritidsutrusning. Det finns gott om utsatta barn i Helsingborg som skulle kunna ha 
glädje av något sådant. Johanna Callegari har varit i kontakt med initiativtagaren där. Det finns några 
enkla kriterier som man bör följa:  

• Alla får låna. 
• Allt är gratis. 
• Återvinning är viktigt.  

För att det ska fungera bör ideella krafter, idrottsföreningar och kommun samarbeta med projektet. 

- Det kan bli en bra rekryteringsbas för idrottsföreningar.  
- Kan man följa upp det med hjälp till övriga kostnader om barnen vill fortsätta att utöva en 

idrott i en förening? Sandra Broström ska kolla upp vad som finns att ansöka om via 
arbetsmarknadsförvaltningen idag. 

- Vi bör också kolla med frivilligcentralen, som eventuellt jobbar på samma idé. 

 

Vid pennan: 
David Bergström 

http://www.fritidsbanken.se/
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