
Gemensam utvecklingsgrupp 16 december 2019 
 

Invånarreporter 
Det finns nu fem invånarreportrar som skriver artiklar på socialförvaltningens webbplats 
öppnasoc.se. Utifrån egen erfarenhet som användare av sociala tjänster tar de upp olika vinklar av 
socialt arbete och intervjuar brukare, makthavare och tjänstepersoner. De får timarvode för sitt 
arbete. 

 

Klarspråksgruppen 
Klarspråksgruppen består också av personer med egen erfarenhet som användare av sociala tjänster, 
som granskar socialförvaltningens texter som ska ut på webben, i broschyrer, i brevmallar och andra 
dokument och kommer med synpunkter för att språket ska bli begripligt för användarna. Deltagarna 
får timarvode för sina uppdrag. Just nu söker vi fler klarspråkare. Om du är intresserad (eller känner 
någon som är) kan du kontakta socialförvaltningens kommunikatör för brukardelaktighet: 
david.bergstrom@helsingborg.se. 

 

H22 – en stadsmässa 
H22 är en stadsmässa som Helsingborgs stad satsar på att arrangera under 35 dagar sommaren 2022. 
Där ska vi bland annat visa upp de nya bostäderna i Oceanhamnen, kongresscentret SeaU och 
upprustningen på Drottninghög. Men det kommer också att vara ett stort fokus på ”livet mellan 
husen”, hur staden och invånarna utvecklar staden tillsammans för en hållbar välfärd.  

Förvaltningarna har fått pengar för att jobba extra med utveckling av nya idéer fram till 2022. Vad 
tycker du är viktigt att satsa på? 

Länk till film om H22: https://youtu.be/FR5Y0oSXg3Y  

David kommer att samla en invånargrupp i början på 2020 som ska jobba med socialförvaltningens 
bidrag till H22. 

Om du är intresserad (eller känner någon som är) kan du kontakta david.bergstrom@helsingborg.se. 

 

Samverkan föreningar - workshop 
Vi hade en kort workshop, där deltagarna fick diskutera några frågor i mindre grupper: 

• Hur kan vi samverka mer mellan staden och föreningarna i det sociala arbetet? 
o Vad är bra idag? 
o Vad bör vi göra i morgon? 
o Vilka goda exempel kan vi lära oss av? 

Deltagarna kom bland annat fram till följande synpunkter, tankar och idéer: 

• Är nya lösningar alltid bättre än beprövade metoder? Det är mycket fokus i staden på att 
skapa nya lösningar (innovation), fast det oftast finns lösningar med bevisad effekt (evidens) 
som vi inte testat eller genomfört i full skala än. Vad är syftet med det vi gör? Behovet? 
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• Mer fokus på lösningar än på problem! 
• Det behövs fler forum och nätverk för att sprida information mellan organisationerna. 
• Människan ska vara i fokus. Hur hittar vi rätt lösning för den enskilda individen? 
• Helhetssyn, för samverkan mellan organisationer i stället för konkurrens. 
• Det finns en god vilja hos socialförvaltningen att jobba med delaktighet. 
• Det bör finnas enklare sätt att prova idéer. Idag fastnar de i makthierarkin i förvaltning och 

stad. Mer makt till tjänstepersoner? 
• Det är bra med gemensamma forum. Det är bra att mötas runt problem och frågor av 

gemensamt intresse. 
• Vi behöver veta vad andra gör. Är det någon som redan jobbar med frågan? Finns behovet? 
• Det behövs en katalog/ett register med föreningar som hålls uppdaterad. Vad finns att 

hänvisa till för någon som kontaktar en organisation, men kanske passar bättre in i en 
annan? 

• Engagemanget från socialförvaltningen har blivit avsevärt bättre i enskilda fall. 
• Vi bör bli bättre på att involvera studieförbunden. De kan vara en bra samarbetspart för att 

genomföra projekt. 
• Organisationerna bör bli mer öppna mot varandra. Det blir lätt lite familjärt i respektive 

förening. Vi kan bjuda in varandra och ta del av varandras erbjudanden. 
• Kulturträffen är en modell som finns i staden – kan vi skapa föreningsträffen, för att knyta 

kontakter och utbyta erfarenheter? 
• Vi kan bli bättre på att utnyttja varandras lokaler. 
• Vi kan utbyta kompetenser, till exempel om webb. 
• Staden bör uppdatera sin föreningslista. 
• Stadens volontärcenter/kontaktcenter har som uppgift att slussa invånare vidare till en 

förening som passar deras behov eller engagemang. 
• Det är bra att representanter från staden kommer ut och hälsar på i föreningarna och att vi 

har gemensamma projekt som Skåneveckan för psykisk hälsa och nätverk som Gemensam 
utvecklingsgrupp. 

• Aktiva missbrukare är uteslutna från mycket. Kan vi jobba mer med ett redlighetskrav än krav 
på absolut drogfrihet? Stumpenensemblen ger även stöd till dem som är påverkade, men de 
får inte stå på scenen, för sitt eget bästa. 

• Det är också bra med verksamheter i staden som kommer ut och informerar om vad de gör. 
Det finns mycket stöd att söka som du inte känner till. 

 

Joakim Grina, Sopact, Lunds universitet 
Sopact är en verksamhet vid Lunds universitet som ska främja social innovation = bättre lösningar på 
sociala problem. Huvudsyftet är samhällsnyttan. 

Sopact hjälper till att driva igenom idéer, bland annat genom stöd i att söka finansiering och i att 
hitta rätt kontakter. De väljer ut ett antal projekt varje år som de jobbar vidare med. 

Skapa relationer och samarbeten är ofta viktigare än själva ansökan. 

Process för ett projekt: 

1. Utforska 
2. Ansök 
3. (Implementera) 



4. (Rapportera) 

Utforska 
Den första frågan du bör ställa dig är: Vilka skulle vi kunna samverka med? Inte bara på pappret… 

EFS och Allmänna arvsfonden uppskattar samarbeten när de granskar projektansökningar. 

Gör en mindmap med olika idéer. Ha en kärna i den verksamhet ni redan har och försök sedan hitta 
utvecklingsvägar. 

Dela upp verksamheten i olika idéer och sök medel för del olika delarna. 

Går det att kombinera två idéer? Måste vi göra antingen eller? 

 
Hitta finansiärer 
Att söka pengar kräver tid och engagemang. Det kanske är så att du måste stänga verksamheten en 
vecka, för att kunna söka pengar för flera år? 

• Nätverka 
• Sök på internet 
• Kvantitet/kvalitet? Det finns fonder som är väldigt specifika i vad de går till. 

 

Studera finansiärer 
Finansiärer tipsar gärna om andra finansiärer. Kontakta dem och ha en dialog. Förstå hur finansiären 
tänker. Lär känna människorna bakom. 

Besök deras webbsidor, men sök också på nyckelpersoner, besök konferenser, boka möten med dem, 
skapa relation – bli deras kontakt med ”verkligheten”. 

Håll koll på utlysningar 

• Internet, nyhetsbrev, sociala medier 
• Nätverka 
• Skapa relation 

Handläggaren fattar oftast inte beslut, utan finns till för att hjälpa den som söker. 

Det är inte alltid den som lovar att göra mest som får pengar. Det är den som kan avgränsa sig till 
något som är genomförbart som blir mest trovärdig.  

 

Kommentarer 
- Projektpengar går oftast till att testa innovationer, inte till det som redan fungerar. 
- Marianne Larsen på Fontänhuset hjälper gärna till att ansöka från socialstyrelsen. 

 

Nästa möte 
Gemensam utvecklingsgrupp kommer att fortsätta med ungefär samma upplägg under våren 2020. 

Så här ser de preliminära mötestiderna ut: 



• 20 januari – tema: barnkonventionen blir svensk lag 
• 24 februari – tema ej klart 
• 16 mars – tema ej klart 
• 20 april – tema ej klart 
• 18 maj – tema ej klart 
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