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Utvärdering av vårens möten och planering inför hösten 
Vårens teman har varit Hälsa, Gemensamma lokaler, Validering (OCN) och Samverkan mellan 
frivilligorganisationer. Det har fungerat bra med det upplägget, men vi vill planera ännu tydligare 
teman inför hösten, som vi kan kommunicera ut tidigt. Vi vill också testa att flytta våra möten till 
andra lokaler, beroende på vilket tema vi ska ha. 

Vi fortsätter med måndagar 13:30, första måndagen i månaden, med start 4 september. 

Förslag på teman: 
4 september: Digitalt utanförskap (på Fontänhuset?) 
2 oktober: Uppföljning om föreningarnas förutsättningar och samverkan mellan staden och 
frivilligorganisationer (paraplyorganisation, IOP/föreningsbidrag), på Bredgatan? 
6 november: Arbetsmarknad och validering, Kompetenscenter Norrehed 
4 december: ? 

Vi planerar också för en filmvisning under hösten av Flickan, mamman och demonerna, möjligen i 
samband med Skåneveckan för psykisk hälsa den 11 oktober. 

Vi vill gärna locka fler brukarrepresentanter på våra möten. Det har blivit bättre uppslutning under 
våren, jämfört med förra hösten, men vi kan bli ännu fler. 

Rapporter från våra arbetsgrupper 

Klarspråk 
Gruppen har rekryterat två nya medlemmar och är igång igen. Vi planerar också att testa med en 
ungdom från ett av våra HVB-hem. 

Brukarmedverkan vid rekrytering 
Rekryteringen av ny verksamhetschef på socialförvaltningen är inne i slutfasen och sedan ska 
forskaren Arne Kristiansen utvärdera processen med brukarmedverkan. Kan vi skapa en bredare 
dialog kring Arnes rapport, när den kommer? 

 



Hälsoprojektet  
Efter den lyckade vårfesten/hälsodagen i maj ska vi följa upp arbetet till hösten, först och främst med 
en brännbollsturnering, som är preliminärbokad eftermiddagen den 21 september. 

Ska vi låta det växa ”av sig själv” med hjälp av idéer som kommer in, eller ska vi aktivt gå ut och starta 
upp egna projekt?  

- Det gäller att vara lyhörd och fånga upp när personer kommer med idéer och har 
förutsättningar att genomdriva dem. 

Övrigt 
På onsdag ska Jörgen Wahlström, samordnare på Röda korset, presentera sin rapport om hur 
frivilligorganisationer med social inriktning kan samverka i staden. Bosse och Thomas ska gå dit och 
höra vad han har kommit fram till. 
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