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Var vill du söka tidiga insatser? 
Om du behöver stöd i någon situation i livet, var hade du då velat att det stödet ska finnas och 

vad ska det kallas? 

Det spelar ingen roll vad socialtjänsten kallar sig – det hjälper inte att ”sminka grisen” genom att 

byta namn. Det som är viktigt för att invånarna själva ska vilja söka stöd är bemötande, 

kompetens, tydlighet och tillgänglighet.  

Deltagarna lyfter också relationsskapande och kommunikation som viktigt för att våga och vilja 

söka stöd. De pekar också på vikten av att det finns en ideell sektor som kan vara en första 

kontakt för att söka stöd, och som kan motivera och vägleda till stöd i staden/regionen. 

Om det ändå kokar ner till en ren namnfråga tycker deltagarna att 

soc/socialen/socialtjänsten/socialförvaltningen är stigmatiserande och föredrar att söka stöd 

hos Helsingborgs stad. Varken mer eller mindre. De vill vända sig till ”staden”, gärna genom en 

tillgänglig väg in, typ kontaktcenter. 

 

Utvärdering av socialnämndens mål 2022 
Under våren 2021 var Gemensam utvecklingsgrupp med och jobbade fram socialnämndens mål 

för 2022 under två digitala workshops i februari och mars. Hur har det blivit? Hur kan vi 

utveckla detta inför kommande år? 

Socialförvaltningens kvalitetschef Gunilla Christiansson, tillsammans med politikerna från 

socialnämndens presidium: ordförande Julia Leliévre (M), andre vice ordförande Mats Rosdahl 

(S) och tillträdande ordförande Mathilda Hjelm (M) besöker oss och utvärderar. 

Vi byggde dialogen under 2021 på tidigare kunskap från bland annat invånarresan, som det 

digitala teamet gjort, och tog utifrån det fram en rad förslag på mål. 

Därefter tog kvalitetschef Gunilla Christiansson över förslagen, strukturerade upp dem och höll 

dialog med socialförvaltningens ledningsgrupp och politikerna i socialnämnden. I juni 2021 

återkopplade hon det färdiga förslaget på Gemensam utvecklingsgrupp. 

Effektmätning av socialförvaltningens insatser gör vi bland annat genom att medarbetare själva 

gör intervjuer med invånare, ett arbetssätt vi kallar ”mål och nytta”. Det här är en 

kulturförändring för förvaltningen, att mäta upplevd nytta, snarare än kvantitet. Det kräver att 

medarbetare reflekterar över sin roll. Syftet är att få till verksamhetsutveckling. 

Reflektioner 

 När vi genomförde detta var det mitt i pandemin och därav möttes vi bara digitalt. 

Digitala möten blir för platt – det är svårt att skapa relationer. Nämnden har gärna dessa 

dialoger i fysiska möten framöver. 

 Föreningarna upplever att socialförvaltningens verksamheter saknar intresse för deras 

insatser. 

 Det finns ibland olika syn på behov i samhället mellan staden och civilsamhället. 

 Det är viktigt med samtal direkt med invånare det berör och återkoppling är viktig. 

 Vi bör utgå från individens behov, snarare än lagar och riktlinjer. 

 Mottagningen är duktiga på att lyssna på den som söker stöd. 

https://oppnasoc.helsingborg.se/wp-content/uploads/sites/30/2021/07/socialnamndens-mal-2022.pdf
https://oppnasoc.helsingborg.se/wp-content/uploads/sites/30/2021/07/socialnamndens-mal-2022.pdf


 Du kan få olika besked från olika kontakter – dålig kommunikation mellan olika enheter. 

 Föreningarna efterfrågar långsiktig samverkan, men bidragen är för kortsiktiga idag. 

 

Övrigt 

 

Uppföljning av föreningsbidrag 

Socialnämnden vill förbättra uppföljningen av föreningsbidrag. Vilken effekt får de närmare 10 

miljonerna som nämnden fördelar för invånarna? Hur kan en sådan återrapportering se ut, utan 

att det innebär ökad dokumentation eller administration för föreningarna? Vi följer upp efter 

mötet den 21 november, med att se hur skrivelsen till socialnämnden blev. 

 Tydligare riktlinjer för föreningsbidrag 

o Bättre förutsägbarhet 

o Tydligare bedömningar 

o Lättare att följa upp 

 Ta fram underlag tillsammans med föreningarna 

o Spegla nämndens uppdrag och inriktning 

 Andra faktorer 

o Budget 

o Komplement till andra verksamheter 

o Formering mot sociala tjänster 

 Behov av fördjupad samverkan 

 Bättre dialog 

 Gemensam utvecklingsgrupp 

o Dialog om utmaningar 

o Presentationer av föreningar? 

 Hur skapar vi bättre framförhållning och samtidigt utrymme för innovation och nya 

föreningar? 

 

Hälsodag på Gröningen  

För några år sedan hade vi en gemensam hälsodag på Gröningen 17 maj. Finns det intresse att ta 

upp den igen inför 2023? Vi tar upp frågan igen på Gemensam utvecklingsgrupp under våren. 

 

Kommande möten våren 2023 
Under våren fortsätter vi att samverka mot sociala tjänster vid följande tider. Vi återkommer 

med teman och övrigt innehåll så snart det är klart. 

 16 januari – om familjefridscentrum 

 13 februari 

 20 mars 

 17 april 

 15 maj 

Skicka gärna in förslag på teman inför våren till david.bergstrom@helsingborg.se.  

https://oppnasoc.helsingborg.se/wp-content/uploads/sites/30/2023/01/tjansteskrivelse-foreningsbidragens-uppfoljning-2022.pdf
mailto:david.bergstrom@helsingborg.se

