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Avstämningshalvdag till våren/sommaren
•
•

•
•

Är det lämpligt att vara i socialförvaltningens lokaler?
o Bra med närhet för medarbetarna, som kan närvara delar av dagen.
Vilka ska vara med?
o Bättre hälsa för unga romer
o Sip
o Mentorsprojektet
o Klarspråk
o Fritidsbank
o AMF
o IT
o Innovationsgruppen
Ett förslag är att börja med en gemensam presentation (max 5 minuter per grupp) och sedan
gå vidare i smågrupper och avsluta gemensamt.
Hur marknadsför vi evenemanget för stadens medarbetare?
o Ett mejl som sticker ut
o Prata med folk och visa engagemang
o Flyers
o Intranät
o Öppnasoc
o Facebook
o Det är viktigt att ledningen godkänner och rekommenderar medarbetarna att gå.

IT-gruppen
En utveckling av tidigare idé är att utbilda fler brukare som kan sprida kunskap vidare på respektive
boende/organisation. På så vis kunde många av dem som är i socialtjänstens insatser lära sig att till
exempel betala räkningar på nätet.
•
•
•
•
•

Kan vi ha utsedd personal på boenden som är ansvariga för att ge datorstöd? Finns det tid för
detta?
Personer med funktionsnedsättning kommer alltid att behöva stöd med detta.
Även personer med missbruksbakgrund kan ha missat mycket av datoriseringen i samhället
under sina aktiva år.
Kan vi sprida insatserna geografiskt i staden?
Av 18 föräldrar i Bättre hälsa för unga romer är det 2 som har varit inne i Unikum och kunnat
följa sina barns utveckling i skolan.

Klarspråk
David Bergström har hittat sex personer med brukarerfarenhet som är intresserade av att sitta med i
klarspråksgruppen. De ska få uppdrag och bli arvoderade för att titta på texter som
socialförvaltningen ska publicera i broschyrer eller på webben eller som ska skickas till en enskild.
Gruppen ska ha ett uppstartsmöte inom kort och sedan ha möjlighet att jobba ganska mycket
hemifrån.
•
•
•

Arbetsmarknadsförvaltningen är också intresserade av att samarbeta kring detta.
En viktig del är att titta på mallar för utredningar och beslut.
Lagtexter kan följa med som bilaga, men inte i den förklarande texten.

Sysselsättning
Staden har inskrivet i kontrakten för upphandlade företag att de ska ta ett socialt ansvar. Det här
måste vi bli bättre på att utnyttja. Arbetsmarknadsförvaltningen ska ta tag i matchningsprocessen för
att använda den här möjligheten.
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