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Tillitsdelegationens besök 10 maj 
Regeringens tillitsdelegation besökte socialförvaltningen 10 maj. Stadsdirektören Palle Lundberg 
pratade om styrning, familjebehandlingsenheten pratade om sitt arbete med styrkort och vi bjöd in 
till en extra Ledningsgrupp för utveckling.  

Det uppskalade Bostad först-projektet har nu blivit en del av Tillitsdelegationens försöksverksamhet. 

Hälsodagen 17 maj 
Tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen och brukarorganisationerna anordnade vi en 
vårfest/hälsodag 17 maj. Det var runt 80-90 besökare totalt under dagen och uppåt 60 som mest 
samtidigt. Det tunnades av framåt eftermiddagen och dagen avrundade vid tvåtiden. 

Nästa steg är att starta en arbetssgrupp kring hälsoarbetet för att få igång en kontinuerlig 
verksamhet. 

• Fontänhuset vill gärna vara med mer aktivt i hälsoprojektet framöver. 
• Arbetsmarknadsförvaltningen har ett projekt, IPS fritid, som ska ge stöd för att öka på 

hälsoaktiviteterna. 
• Kan vi utvidga det till att samarbeta med stadsdelsmammorna för att dra mer folk nästa 

gång? 
• Hur kan vi bjuda med andra personer som passerar vid Gröningen att delta i aktiviteterna 

nästa gång? 
• Stadsbyggnadsförvaltningen har lyft frågan om att ordna en mötesplats för hemlösa i 

centrum. Hur kan en sådan plats bemannas? 

Ekonomisk situation för brukarutvecklare 
Det är viktigt att se till att de brukare som är delaktiga i utvecklingsarbetet inte får problem med 
ekonomin. 

• Extratjänster kan vara en väg för den som varit långtidsarbetslös, men inte för alla. 
• Vi borde lyfta frågan uppåt till chefer och politiker att skapa möjligheter för hållbara 

lösningar. 



Brukarorganisationernas ekonomi 
Allt fler brukarorganisationer har problem med ekonomin, bland annat efter att föreningsstödet från 
socialnämnden har minskat. Kan vi bjuda in till dialog om föreningsstödet med tjänstemän och 
politiker? 

• Går det att växla upp arbetet i brukarorganisationerna till att bygga på IOP-avtal och 
fondpengar? 

• Hur kan föreningsverksamheten bli en språngbräda ut i arbete och/eller studier? 
• Staden ser gärna att organisationerna själva tar ansvar i projekt och anställningar, genom 

IOP-avtal, som Vorta Drom i Bättre hälsa och Po drom. 
• DHS (De handikappades samarbetsorganisation) har tidigare erbjudit medlemsföreningar att 

ta hand om deras ekonomi och redovisning och ansvara för deras anställningar. Oklart om 
den tjänsten var ett tidsbegränsat projekt. 

Vad är kompetens och hur säkrar vi den?  
Socialförvaltningens HR-enhet har kallat till möte om brukarmedverkan vid rekrytering och validering 
av kompetens 31 maj. Arne Kristiansen från socialhögskolan kommer också att delta. 

Brukare är redan inblandade i rekryteringen av en ny verksamhetschef och har varit med att ta fram 
annonsen. 

Kommunikation på arbetsmarknadsförvaltningen 
Arbetsmarknadsförvaltningen vill ha en arbetsgrupp med invånare och en projektledare som ser över 
kommunikationen med invånarna. Ann kallar till ett möte för att se hur vi kan samverka om detta. 
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