
 

Gemensam utvecklingsgrupp 4 april 2016 
 

Närvarande  
Bo Pettersson, Ria 
Herbert Tinz, Bryggan 
Rebecka Glimsjö, Bryggan 
Nicklas Wenkel, Bryggan 
Bent S. Nilsen, IFS 
Anders Sandberg 
Gösta Strand arbetsmarknadsförvaltningen 
Åke Malmén socialförvaltningen 
Leif Redestig socialförvaltningen 
Johan Larsson, Bryggan 

Utvecklingsdag den 16 maj 
Vi diskuterar upplägget och kommer fram till följande ordning (cirkatider än så länge). 

Sammankomsten börjar 9:00 (alt. 8:30)  

• En inledning av representanter för ”arrangerande” parter. Varför anordnas detta möte och 
vilka förhoppningar har vi på sammankomsten?  

• Vad gör vi? Alla utvecklingsgrupper gör en kort framställning av sitt arbete. Cirka 8 grupper 
på en timme. Syftet är att ge åhöraren en överblick av vad som pågår.  

• En fördjupning: De två arbeten som kommit längst i utveckling är mentorsprojektet och 
Bättre hälsa för unga romer. Dessa får en halvtimme var för att berätta om sitt arbete. 

• Slutligen: alla grupper finns utplacerade i lokalerna och har då möjlighet att informera och 
diskustera vidare med dem som vill veta mer. 
 

Ett program kommer ut inom kort. Varje grupp har ansvar för att förbereda sitt inslag. Vidare har alla 
grupperna anledning att fundera över hur de bäst kan informera och bjuda in de personer 
(grupper) som just ni är särskilt intresserade av de att besöker oss.  En allmän inbjudan har redan 
gått ut till personal inom socialtjänsten och på öppnasoc. De som vi är mest angelägan att de 
kommer får en mer direkt inbjudan. Brukarna kanske har anledning tänka i samma banor.  
 
Vidare har varje grupp anledning funder över om de kan sammanställa lite text som beskriver just 
deras arbete. Något att sätta i händerna på besökaren. 

Besök av Per Skålén  
Professor Per Skålén (Centrum för tjänsteforskning, CTF) besöker oss den 3 och 4 maj. Han besökte 
oss i februari i fjol. Han och hans kollegor har visat intresse för vårt arbete och ett av syftena med 
besöket är att formulera en gemensam ansökan om medel för att bedriva forskning/utveckling av det 



arbete vi gör.  I samband med besöket kommer han att hålla en timmes föreläsning (troligen mellan 
14 och 15 den 3 maj) som alla är välkomna till. Inbjudan kommer inom kort.  

Rapporter från arbetsgrupperna 
Sip-grupp: Lägger upp material och samanställer i Powerpoint för att på olika sätt underlätta samtal 
med de grupper som vi vill informera och påverka. Gruppen Brister i samverkan jobbar vidare med 
att analysera de brister som uppmärksammats. Analyserna kommer därefter att föras vidare till 
chefsnivån. 

IT-grupp: Vi har påbörjat ett arbete med att inte bara förstå vilket behov som finns hos 
socialtjänstens brukare utan även börjat fundera över vad vi kan göra för att begränsa det ”digitala 
utanförskapet”.  Samtal förs med personal och boende på en del av socialförvaltningens 
boendeenheter. Detta som en första fas i arbetet. 

Övrigt: Gösta Strand förmedlar en inbjudan till brukare som vill delta vid ett möte med personal från 
arbetsmarknadsförvaltningen angående brukarinflytande. Rubriken på mötet är Var med och 
påverka! Inbjudan till dialog.  

Tid: den 13 april klockan 12:30 till 16:00 

Plats: Yrkeshögskolan, Rönnowsgatan 8.  

 

Vid pennan 

Leif Redestig 
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