
Gemensam utvecklingsgrupp Bryggan 18 april 2016 
 

Deltagare 
Leif Redestig, socialförvaltningen 
Bosse Pettersson, Ria 
Åke Malmén, socialförvaltningen 
Johan Larsson, Bryggan 
Bengt Nilsson, Olsgården 
Herbert Tinz, Bryggan 
Gösta Strand, arbetsmarknadsförvaltningen 
Bent Nielsen, IFS 
Ivan Kuzhicov, Vorta drom 
Pierre Sander, Bryggan 
Niklas Wenkel, Bryggan 
 
 

Bostad först utvecklas vidare 
Utifrån helgens tidningsartikel berättar Bosse om Bostad först och att Bosse med flera ska göra ett 
studiebesök i Skottland till hösten. Där är Bostad först mer brukarstyrt så brukare och forskare 
härifrån ska se vad vi kan lära från Skottland.  
 
 

Besök Per Skålén 3 maj 
Vi pratade om att tanken bakom Bostad först, att det utgår från den enskilde och dennes behov, 
bygger på samma teorier som vårt arbete i den här gruppen och våra olika arbetsgrupper. Det är 
bland annat det Centrum för tjänsteforskning (CTF) i Karlstad är intresserade av. Vi vill gärna fördjupa 
samarbetet med forskarna där. Därför kommer Per Skålen från CTF hit den 3 maj, då har han en 
öppen föreläsning dit alla är välkomna, klockan 14:00 på socialförvaltningen (Bredgatan 17), våning 5.  
 
 

Utvecklingsdag 16 maj 
Vi pratade om programmet för den 16 maj. Ett mer detaljerat program kommer separat, likaså med 
tips till de som ska delta på scenen. Vi som jobbar i de olika grupperna avslutar dagen med en 
gemensam lunch.  
 
Program 
8.30  Introduktion (film Dinah) och en kort presentation av alla grupperna (klarspråk, IT, 

mentorskap, Bättre hälsa, SIP, innovationsgruppen, fritidsbank).  
 Representanter från de olika grupperna kommer att få svara på frågor som ”du sitter med i den 

här gruppen, vad gör ni i den? Varför är det viktigt? Hur långt har ni kommit?” Vi kan fila vidare 
på vilka frågor som är viktiga på nästa möte.   

9.30 Fika 
10.00 Bättre hälsa för unga romer 
10.30 Mentorskapsgruppen 
11.00 Mingel 



Representanter från de olika grupperna har varsitt litet bord/hörn i lokalerna. De som suttit och 
lyssnat kan gå runt och ställa frågor och få veta mer om vad ni gör i de olika grupperna.  

12.00  Avslut 
 
 
 

Skåneveckan 
David på socialförvaltningen var med på ett inspirationsmöte i kring Skåneveckan fredags. Vi skulle 
till exempel kunna ha något evenemang om sysselsättning/jobb, brukarinflytande tillsammans med 
NSPH eller samköra något med Region Skåne.  
 
Vi pratade om vad vi skulle vilja göra under Skåneveckan. Vår ledstjärna ska vara att det ska vara 
öppet och handla om att låta allmänheten ta del av vårt gemensamma arbete.  
 
 

Arvoderingsregler försäkringskassan 
Herbert tar upp frågan om arvode kopplat till försäkringskassan. Nu kan olika handläggare fatta olika 
beslut och det är svårt att förutspå hur olika ersättningar påverkar varandra. Vi skulle behöva 
diskutera detta med försäkringskassan. Åke och Gösta använder sina kontakter för att få med någon 
från försäkringskassan på ett av våra möten.  
 
Samma sak gäller egentligen arbetsförmedlingen, plus att socialförvaltningens eget arvode är lite 
krångligt i sig. 
 
 

Rapport från våra arbetsgrupper 
IT Bengt berättar att han och Anders börjat jobba på Olsgården. De har 

intervjuat några boende för att ta reda på hur de använder 
datorn/internet nu och hur de skulle vilja använda det. Beroende på vad 
de boenden säger bygger vi upp ett bra stödsystem. Gösta säger att det 
är precis så här arbetsmarknadsförvaltningen vill jobba, att jobba 
tillsammans med brukare för att hitta bättre lösningar. Vi pratade också 
om att bank-ID är ett problem, på sikt kan vi kanske samarbeta bättre 
med bankerna? 

 
Innovationsgruppen Bosse berättar att innovationsgruppen träffades förra veckan, nästa  
 möte är i början av maj. Det är fler och fler som är med, nya frågor 

kommer upp hela tiden. 
 
AMF Gösta berättar att arbetsmarknadsförvaltningen höll ett stort möte om 

individinflytande förra veckan. 70 personer jobbade fram olika 
förbättringsförslag. Förslagen ska upp för beslut i ledningsgruppen i maj 
eller juni. Både Bengt och Bosse var med, båda två tyckte det var ett 
positivt möte, det märks att arbetsmarknadsförvaltningen vill öppna 
upp förvaltningen mer. Även politiker i arbetsmarknadsnämnden var 
med.  

 
 
 



 
/Anteckningar förda av Johanna Callegari 
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