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Jobb först 
Jobb först är samlingsprojekt för en rad möjligheter som vänder sig till personer i missbruk, som 
vill hitta motivation att öka sin nykterhet genom arbete.  

Jessica Björklund är kontaktperson för socialförvaltningen och Sabuha Cetinkaya och Tina 
Sjöholm för arbetsmarknadsförvaltningen. 

 
Kämpen 
Verdandi Söder håller i Kämpen (före detta brukarinitiativet Viljan) som ligger på Oceangatan 2. 
De har en verkstad där de fixar cyklar och återvinner och plocka ihop delar av gamla cyklar. De 
gör smycken av gamla cykelslangar. Individen påverkar aktiviteten. Det är öppet klockan 16.00-
20.00, måndag till fredag. 

De använder sig av redlighetsbegreppet, det vill säga du ska kunna uppträda städat och nyktert 
när du är där. 

Vid föreningslokalen på Industrigatan 17 har de även odlingslådor och erbjuder mat och 
umgänge.  

Du kan nå Kämpen på 076-014 21 21. 

 
Corner 
Corner är en verksamhet som Pingstkyrkan har startat på Gåsebäcksvägen 14. De började i april 
2021 med att renovera lokalen. De har öppet tisdag-torsdag, klockan 8.30-15.00.  

I dagsläget har de 7 inskrivna på cirka 12 platser (per dag, vilket möjliggör fler deltagare). De 
har samling på morgonen och bjuder deltagarna på frukost och lunch. Aktiviteterna är pyssel 
med till exempel nyckelringar, armband och julsaker, ett rum för träslöjd som insektshotell, 
gjuta betong, och en utegrupp.  

Du kan prova på i 14 dagar och får sedan skriva in dig på ett individuellt anpassat schema. Vi har 
en uppföljning efter en månad. Även Corner går efter redlighetsbegreppet. 

Möjligheten finns att slussa vidare enstaka deltagare till Pingstkyrkans second hand-butiker. 

 

H22 City Expo 
Hur ska vi nå ut till arbetsgivare under stadsmässan H22 City Expo, för att skapa fler vägar 
vidare? Vi vill bjuda in till dialog med företag och föreningar som kan ge praktik och 
arbetsträning och så småningom en anställning. Vilket stöd kan staden ställa upp med för 
arbetsgivaren? Vi kommer att rikta inbjudningar till företagsgrupper och små företag. 

Vi kommer att använda individuella berättelser från deltagare och andra med egen erfarenhet av 
att ta sig ur missbruk. Under provtiden av projektet mäter vi effekter i skattning. Vi planerar 
också att ha en skaparverkstad under stadsmässan, där vi kan visa upp olika former av kreativt 
arbete från socialförvaltningens målgrupper. 



Vilken plats finns för föreningarna att synas? Kan vi erbjuda plats på socialförvaltningens 
skaparverkstad?                                                                                                                                                                          

 
Föreningsbidrag 
Gunilla Christiansson och Alexandra Gocan har fått i uppdrag från socialnämnden att se över 
hanteringen av föreningsbidrag. Ett förslag ska presenteras för nämnden i februari. 

Runt tio miljoner går till föreningarna årligen. Verksamhetsbidrag för 1-3 år, söks i april och 
sedan tar nämnden beslut i november, i samband med internbudget. Därutöver finns en mindre 
summa för utvecklingsbidrag som fördelas löpande under året. 2020-2021 har det funnits 
närmare en miljon extra i samband med pandemin, men dessa är nu förbrukade. Mängden 
pengar kommer sannolikt inte att ändras. 

En väg in i staden blir en ny väg att söka, där du inte behöver söka hos en specifik förvaltning 
eller flera olika förvaltningar. 

I omställningen från socialtjänst till sociala tjänster ger samverkan mellan offentlig verksamhet 
och ideell sektor mesta möjliga nytta. Det är samtidigt viktigt att föreningarna kan behålla sin 
självständighet och särprägel. 

- Vad ska pengarna användas till? Finns det delningsmöjligheter mellan föreningarna? 
- Att få bidrag beviljade år för år gör det svårt med arbetsgivaransvar och lokaler. 
- Långa verksamhetsbidrag låser samtidigt upp riktningen för flera år och då blir det svårt 

att påverka. 
- Hur räknar man på effekten av insatserna? Att jobba förebyggande mot gängkriminalitet 

kan spara pengar. En gängkriminell kostar samhället 23 miljoner. Fryshuset träffar 500 
ungdomar på ett år. 

- Psykisk ohälsa ökar också, vilket kommer att kräva nya samarbeten. Osäkerheten för 
föreningarna är viktig att motverka. 

- Idéburet offentligt partnerskap (IOP) bygger i dagsläget på samma pengapott, men ger 
nya möjligheter att se gemensamma behov och lösningar i samhället. 

- Bör vi ha brukarmedverkan i att fördela föreningsbidrag? 

 

Vårens möten 
• 20 januari (special om barnfattigdom) 
• 21 februari – om delaktighet och samskapande med ungdomar 
• 21 mars 
• 25 april 
• 16 maj  
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