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Gruppens roll och uppgift 
Socialförvaltningens utvecklingschef Kalle Pettersson kommer framöver att sitta med i gruppen och 
vara länken till socialförvaltningens ledningsgrupp. Men vilket mandat har vi som grupp? 

Gruppen upplever att vi har ett högt förtroende från förvaltningscheferna att testa på 
utvecklingsprojekt, efter idéer och initiativ från medarbetare, brukare och brukarorganisationer. När 
projekten växer och behöver budget eller andra resurser lyfts de frågorna till den ordinarie 
ledningsverksamheten. 

Vi driver förvaltningsövergripande projekt, som vi oftast testar utanför den ordinarie verksamheten. 
Projekten ska gynna våra invånare, såväl som verksamheten. 

En viktig del av vår uppgift är att förmedla vad vi gör och engagera fler i arbetet. Framöver kommer vi 
inte att ha någon kommunikatör med i gruppen. Hur påverkar det kommunikationen för gruppen och 
våra gemensamma projekt? 

Vi måste se till att de grupper som finns också kommer till användning. Idag startar vi upp projekt 
som inte fullföljs ut i verksamheterna. Till exempel klarspråksgruppen utnyttjas idag inte av 
verksamheterna så som det är tänkt. 

De viktigaste gemensamma projekten 

Kommunikation  
Kommunikation är ett kommande projekt som arbetsmarknadsförvaltningen har lyft. De har fått in 
många förslag via sina invånarprocesser, som de vill ta tag i att genomföra. Projektet ska komma 
igång under hösten, men projektledaren är inte utsedd än. Det är oklart vilken roll som 
socialförvaltningen kan ha i detta. Det måste bli tydligt vilka förutsättningar och resurser som finns. 



Fritidsbank 
Projektet har bromsat in. Förvaltningscheferna har bollen för närvarande. De vill ha med fler 
förvaltningar i arbetet och komma överens om en långsiktig finansiering. Just nu finns inte någon 
som driver på, eftersom Allan Hedman har slutat. Samir kommer att ta tag i frågan. 

Vi har försökt ”sälja in” projektet till diverse frivilligorganisationer, men ingen har haft resurser att 
driva det själva eller tillsammans. Därför har frågan landat hos staden igen att starta upp en 
verksamhet. 

Din hälsa Helsingborg 
Det blir kickoff den med brännbollsyra den 21 september. Det är trögt att få in anmälningar, men vi 
vet att det är många som planerar att ställa upp. 

Mäktar vi med att driva vidare projektet med de resurser vi har nu? Det finns idéer om vad vi vill 
göra, men ingen som kan samordna aktiviteterna. Det kan i längden inte ligga på utvecklare, utan bör 
vara någon ur frivilligsektorn. 

Kan vi jobba med samverkan kring arrangemang som redan finns? Arbetsmarknadsförvaltningen ska 
arrangera AMF-ruset. Går det att bjuda in socialförvaltningen och brukare till det? 

Studiebesök 
Linköpings kommun vill komma på studiebesök den 2 oktober. 

Arvode 
Hur gör vi med problemet att våra arvoden för brukardelaktighet dras av på försörjningsstödet? 
Under ett halvår kan du få behålla 25 procent, sedan inget. Reglerna ska ses över och då är det viktigt 
att våra synpunkter och erfarenheter finns med. 

Övrigt 
Hur ska du göra om du har idéer som du vill ta upp i en arbetsgrupp? Din hälsa har till exempel en 
sluten Facebookgrupp.  

Vi har några ingångar för förslag: 

• Innovationsgruppen, första tisdagen i månaden, klockan 16:00 i Bostad först-lokalen på 
Guldsmedsgatan. 

• Gemensam utvecklingsgrupp, första måndagen i månaden, klockan 13:30. 
• Facebooksidan ”Utveckling av socialt arbete i Helsingborg”. 
• Behöver vi fler vägar in? 
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