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Hur ska vi lägga upp Gemensam utvecklingsgrupp nästa år?
Det har hänt mycket med vårt utvecklingsarbete under 2016 och vi har startat upp flera nya projekt
och arbetsgrupper:
•

•
•
•
•
•

Digitalisering och digitalt utanförskap
o utveckling av en e-tjänst för socialförvaltningen
o kurser och stöd i dator-/smartphoneanvändning på boenden och genom föreningar
Samskapande utredning – hur kan vi göra klienterna mer involverade i sina egna utredningar,
så att innehållet blir relevant för dem?
Förenklad dokumentation – hur ska vi skriva kort och klarspråkat, så att innehållet blir mer
relevant för klienterna och den administrativa bördan minskar för socialsekreterare?
Nytt IOP-avtal med Vorta Drom om vuxna med försörjningsstöd
Klarspråksgruppen (i ny form)
Fritidsbank

I takt med att fler ha blivit engagerade i ”sina” projekt och arbetsgrupper, har Gemensam
utvecklingsgrupp fått en mer oklar roll och besöksantalet har minskat stadigt under hösten. Nu vill vi
ta ett omtag kring gruppen för att se hur vi kan göra den mer relevant och intressant under 2017.

Synpunkter:
-

-

Kan vi träffas mer sällan, det blir väldigt många möten att springa på och då prioriterar du
bort det du inte måste gå på? Till exempel avstämningar halvårsvis?
Det är viktigt att ha ett öppet möte så att även de som inte sitter med i någon arbetsgrupp
kan få veta vad som händer och komma med synpunkter. Då krävs det också att vi träffas
regelbundet, annars hamnar du helt utanför sammanhanget om du inte sitter i en
arbetsgrupp.
Ett möte i månaden 2 timmar, i stället för en timme varannan vecka?
Ska varje arbetsgrupp ha en ansvarig talesperson/representant som håller i informationen
om sitt projekt?
Var ska vi ha våra möten? Vi vet ännu inte vem som tar över som klubbhuschef på Bryggan
och hur hen ställer sig till att vi är där. Har vi några alternativ? Ria har öppet för sina besökare
vid den vanliga tiden, men vi får gärna vara där senare. Vi vill helst undvika att vara på
socialförvaltningen, då det finns en poäng i att utvecklarna kommer ut till organisationerna.
Vi vill också undvika att flytta runt för varje möte, men kanske halvårsvis?

Vi funderar på saken över julhelgerna och träffas nästa gång den 16 januari 13:30. (OBS! Ojämn
vecka!) På Bryggan om inget annat anges i kallelsen.

God jul!
/David

