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Ny socialdirektör: Emelie Erixon 
Emelie har jobbat i socialförvaltning i 10 år. Hon har bland annat varit chef för 
ensamkommandeverksamheten i Åre. Hon har varit socialchef i Åre sedan 2016. Där har 
förvaltningen haft alla delar: vård- och omsorg, LSS, arbetsmarknad och individ- och familjeomsorg. 

Hon blev nyfiken på hur vi arbetar med delaktighet och utveckling i Helsingborg och när tjänsten som 
socialdirektör dök upp sökte hon den. 

Emelie vill förmedla tre ord som symboliserar hennes ledarskap: Att våga – våga prova nya arbetssätt 
och utmana gamla ”sanningar”. Att det är viktigt att ha 2 minuter över för mötet med individen och 
att det är viktigt i det mötet att individen känner att hon är närvarande i mötet och skapar utrymme 
för de spontana dialogerna som kommer i mötet. Och att vi ska göra saker tillsammans – alla 
kompetenser och erfarenheter behövs för att utveckla verksamheten! 

 

Erfarenheter från brukare och föreningar 
 

Bengt Nilsson har varit med i projekt som digitalt utanförskap och klarspråksgruppen och var den 
förste som testade på uppdraget som invånarreporter. Han tror på att det går att locka bort brukare 
från droger genom att erbjuda ett alternativt sammanhang, att få vara kreativ. Alla har resurser! Han 
har därför tillsammans med Hemlösas hus startat en cykelverkstad i källaren till den gamla 
brandstationen på Gåsebäck, dit han försöker få med sig missbrukare från Hemlösas 
hus/Värmestugan och stödboendet Fenix. Nu behöver de dock en bättre lokal för verksamheten, där 
det finns mer plats och tillgång till toalett. 

Bengt ser problem med kommunikationen internt i förvaltningen och staden. Den ena vet inte vad 
den andra gör. Han tycker också att det måste finnas ett natthärbärge för hemlösa först och sedan 
när man har fått tak över huvudet kan man få chansen att vara delaktig. Motivation till att göra något 
annat och tilltro är viktigt. Att någon tror på en.  

Fenix har boenden som är över 65 år. Var går gränsen? De boende blir permanenta i insatser som ska 
vara tillfälliga. 

Han efterlyser också mer sysselsättning för personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. 
Arbetsmarknadsförvaltningen har stängt ner Norrehed, som var en sysselsättningsverksamhet för 
dem som stod lite längre från arbetsmarknaden.  

Bengt berättar också att arbetsmarknadsförvaltningen tillåter en stimulanslön, där du får behålla 25 
procent på det du tjänar extra under två år om du har försörjningsstöd. Stimulanslönen kan användas 
i flera perioder men med paus emellan, där du inte får tjäna något extra utan att summan dras på 
försörjningsstödet. Bengt är också frustrerad över att det finns regler som gör att hans bostadssociala 
lägenhet automatiskt sägs upp efter fyra år. Nu måste han flytta och har inte fått besked om vart. 

Nu bygger Bengt en jultomte av delar från skrotcyklar, tillsammans med brukare. Glädje utan droger! 

 



 

Ia Jonsson fick frågan från rehabteamet om hon ville vara med i något utvecklingsprojekt som 
brukarrepresentant. Hon gick på intervju och började jobba med mentorskap för nya socionomer, 
som är en samtalsgrupp med brukare och socialsekreterare. Hon har även jobbat med rekrytering, 
varit med och byggt upp föreningen Puff (Placerade ungas föräldraförening) och hållit många 
föreläsningar och presentationer om sina erfarenheter av brukarmedverkan.  

Tyvärr har timarvoderingen för uppdragen gjort att hon har blivit återbetalningsskyldig för 
bostadstillägget och fått ökade fakturor från dagis och fritids. Utvecklingsarbetet på timmar innebär 
en ojämn arbetsfördelning som gör det svårt att planera och redovisa sin ekonomi. 

Ia har tidigare testat att praktisera på olika arbetsplatser i 15 år, utan att det har lett till någonting. 
Nu känner hos sig färdig med det. Hon saknar utbildning. Förvaltningen ordnar utbildningar för 
medarbetare. Vi borde bjuda in våra brukarutvecklare till dessa. Efter att ha jobbat i olika 
utvecklingsprojekt i runt sex år har hon fortfarande ingenting att visa upp om hon ska söka ett jobb. 
”Går bra att ställa på scen”, är det en merit? Hon känner sig utnyttjad i viss mån, som en 
”utställningsponny”. 

Utvecklingsarbete är annars ett jobb som hon är stolt över, men det blir frustrerande att inte komma 
vidare. Går det att sätta garantitimmar på ett visst antal timmar i veckan för dem som engagerar sig 
mest? Går det att hitta något uppdrag i förvaltningen på 25 procent? 

Ia beskriver att hon är uppväxt i socialförvaltningen, i 35 år snart. Det är väldigt givande att få vara 
med och förändra och tänka om. Hon vill kunna visa sin son att hon gör vad hon kan och jobbar.  

Hon tycker också att vi ska visa upp projektkyrkogården, idéer som det av olika anledningar inte blivit 
något av! Tiden mellan första kontakt tills du fick hjälp, tillgänglighetsgruppen, lades ned. Öka 
arenorna där socialarbetare och brukare möts för att få till en kulturförändring! Relationer, 
tillgänglighet och kontinuitet är viktigt för våra användare. 

 

Värmestugan (Monika Freij) jobbar med att dela ut mat och kläder till hemlösa på eftermiddagar och 
kvällar. De har många volontärer i sin verksamhet och har det kämpigt under pandemin. Många 
volontärer är äldre och vågar inte ställa upp i dagsläget, så det blir extra mycket pusslande för att få 
ihop folk. De ger också individerna personligt stöd i samhällsfrågor.  

De ser att många trillar utanför bostadsmarknaden eftersom Helsingborgshem inte godtar 
försörjningsstöd som inkomst. Volontärerna ordnar bostäder och andra tillfälliga lösningar för 
individen privat. De sponsrar ibland vandrarhem. De ser att det blir ett annat driv i personer som har 
fått prova på en varm säng ett par nätter. De saknar också ett härbärge i staden. 

De ser däremot att de missbrukare som vill ha hjälp får hjälp – om de är folkbokförda i Helsingborg. 

 

LP-stiftelsen (Renée Dahl) har tankar på ett natthärbärge. Lokal finns. De behöver kopplas till 
stödboendeplatser. De ska också starta upp individuell hjälp med myndighetskontakter. Nästa steg 
blir att starta upp möjligheter till sysselsättning. Det är viktigt att möta dem som har kommit vidare 
från missbruk och hemlöshet och fått hopp. Det finns resurser i de här målgrupperna! De vill se 
människan bakom missbrukaren. Det är viktigt att vi alla vi som kan vara stödresurser lär känna 
varandra, hitta vägar tillsammans och tar tillvara varandras styrkor. 



 

IFS/Schizofreniföreningen (Margareta Gustavi) tycker att det är bra med teman på Gemensam 
utvecklingsgrupp. Hon sitter med i många inflytanderåd och samverkansgrupper för att påverka. Hon 
vill lyfta frågan om Sip (samordnad individuell plan) och hur viktiga de är för att komma in i 
rehabilitering – och att de anhöriga får vara med i processen. Det finns fortfarande anhöriga som inte 
har hört talas om Sip. Hon berättar också att det är på gång med en standardisering av vårdprocessen 
för psykos i Region Skåne. 

Hon saknar Jobb på sikt, som var ett projekt i staden som jobbade med metoden IPS (Individual 
Placement and Support), ett individuellt stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning att 
komma ut på arbetsmarknaden eller studera. Det är viktigt att komma in och känna ett sammanhang 
och delaktighet! 

 

Jennie Pålsson kom i kontakt med brukarmedverkan via Jobb på sikt. Hon var för frisk för att vara 
sjuk, men för sjuk för att komma ut på arbetsmarknaden. Hon kom in i projektet Digitalt utanförskap, 
som går ut på at brukare hjälper brukare att använda digitala plattformar. Hon tycker att några 
projekt fastnar på vägen, som till exempel att få till en e-tjänst på vuxen där du kan följa ditt ärende. 
Det var problem att få brukarna intresserade och problem med sekretess, men vad händer sedan? 

Jennie har fått en deltidsanställning som koordinator för digitalt utanförskap och är därmed den 
enda brukarutvecklaren som har fått en anställning i ett projekt. Hon tycker att det var en del 
problem när projektet skulle bli en del av den ordinarie verksamheten. Alla förstår inte hur mycket 
hjälp och handledning du behöver – du vill mycket men kan inte mycket. Men hon blir glad av att 
prata om sitt arbete och känner att hon gör skillnad. Det krävs att du har erfarenheten som brukare! 
Hon jobbar åt förvaltningen – men för brukarna. 

 

Khawla Ibrahim är processledare arbetsmarknadsförvaltningen och jobbar med stadsdelsmammor. 
De vill ställa upp och har kompetens, men de släpps inte in av medarbetare. Hon tipsar om 
möjligheten att få sin kompetens validerad med OCN-metoden (Open College Network).  

Jennie är OCN-handledare och har validerat kursledare i digitalt utanförskap, men hade kunnat 
använda det mer. 

 

• Vilka möjligheter ger en ny socialtjänstlag? 
• Går det att varva uppdrag på socialförvaltningen med uppdrag i föreningarna? 

 

Nästa möte 
14 december, klockan 13.30-15.30, via Teams, tema: personligt stöd. 

• Medverkar gör Sara Nilsson, FACT-samordnare (Flexible Assertive Community Treatment är 
ett heltäckande psykiatriskt program för att möta patienternas behov på ett 
återhämtningsinriktat och effektivt sätt) 

• personliga ombud från PO Skåne 



• Anna Åkerman och Erik Bengtsson, som ska prata om Sip (samordnad individuell plan) och 
Mina planer. 

• Den övriga punkten om brukardelaktighet vid rekrytering skjuts också till decembermötet, då 
forskare från Centrum för tjänsteforskning (CTF) ska berätta kort om vad de har sett när de 
har följt vårt arbete. 
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