
Gemensam utvecklingsgrupp 8 oktober 2018 
 

Utvärdering av vårt gemensamma utvecklingsarbete 
Socialdirektör Dinah Åbinger håller i en utvärdering om vårt arbete med brukardelaktighet. 

Hur vet vi att vi gör nytta? 

Socialförvaltningen startade ett utvecklingsarbete med delaktighet 2013 och den här gruppen har 
varit igång sedan 2014. Nu är det dags att utvärdera hur det går genom en SWAT-analys: styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot. 

Styrkor 
• Samverkan 
• Forum för dialog 
• Brukarna i fokus – bästa kompetensen tillvaratas 
• Vi får kännedom om varandras verksamheter 
• Minskat avstånd mellan brukare och förvaltning 
• Bra med strukturerade forum för att fånga upp idéer 
• Öppet för alla – viktigt! 
• Gemenskap 
• Det finns en organisation bakom 
• Blandad målgrupp – olika perspektiv 
• Information om vad som är på gång 
• Vi lär av varandra och ger varandra tips och råd 
• Det går att omsätta förslag till verklighet 
• Kontinuitet (en gång i månaden) 
• Unikt för Helsingborg? 
• Möjlighet att bygga nätverk och hitta samarbetsmöjligheter 
• Gemensam förståelse för varandra 
• Arbetsbesparande 
• Brukarna är facit 

Vad ska vi göra framöver? 

- Bevara kontinuiteten 
- Bevara öppenheten 

 

Svagheter 
• Bristande uppföljning på förslag och projekt 
• Risk att det är svårt att nå fram – många kockar 
• Socialförvaltningen sätter agendan – det behövs mer input från andra! 
• Ojämnt deltagande – vi vet aldrig vilka som kommer 
• Stor grupp – alla vågar inte prata 

Vad ska vi göra framöver? 

- Fler kan blir aktiva i att skicka in teman 



- Ha med en punkt om kommande frågor 
- Föra med sig informationen hem till sin organisation – använd öppnasoc.se! 
- Skapa en ”parkeringsruta” för idéer som vi inte kan genomföra direkt 
- Det är ingen nackdel att tycka olika – men vi behöver förstå varandra 

 

Möjligheter 
• Kunskapsbank 
• Kontaktbank 
• Möjlighet att nå ut till många 
• Aktiviteter, saker som finns att göra 
• Göra en motivationsfilm! 
• Stabila lösningar med andras hjälp 
• Ökade möjligheter att förverkliga idéer 
• Samverkan mellan många aktörer – involvera fler myndigheter 
• Möjligheter att hjälpa fler, med stabila lösningar 
• Ökade anslag till föreningar – idéburen sektor 

Vad ska vi göra framöver? 

- Bjuda in fler aktörer via till exempel Finsam 
- Mer samverkan med Helsam 
- Gemensam folder för sociala organisationer 
- Använda öppnasoc.se 
- Genomgång av vad olika föreningar gör 

 

Hot 
• Passar inte alla 
• Tvivel på att det leder till något 
• Svårt att påverka stora organisationer – det tar tid 
• Brist i genomförande 
• Dålig uppslutning 
• Verksamhetspatriotisk – håller på sitt och talar illa om varandra 
• Jobbigt att få sin verksamhet ifrågasatt 
• Ekonomin för föreningarna 
• Missförstånd 
• Olika viljor – någon vill ta över 
• Bromsklossar 
• Idébäraren skyfflas undan 
• Man pratar för döva öron 

Vad ska vi göra framöver? 

- Öka kunskapen om varandra 
- Bättre återkoppling från förvaltningarna 
- Mod att prioritera 
- Använda sig av ”gamla” idéer och projekt 



- Välkomna nya personer 
- Slå hål på gamla sanningar – låta sig påverkas 
- Uthållighet 

 

Övrigt 
Kan vi anordna ett gemensamt seminarium på ämnet för och emot substitutionsbehandlingar (att 
erbjudas medicin för att behandla missbruk)? 

 

Nästa möte 
12 november 13:30-15:30 – Tema SoL-boenden för psykiskt funktionsnedsatta 
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