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från PUFF-enheten

PUFF-enheten är en FoU-verksamhet som arbetar med forskning och utveckling
inom välfärdsområdet. PUFF står för praktik, utveckling, forskning och framtid och
är ett samarbete mellan Norrköpings, Söderköpings och Valdemarsviks kommun.

Det händer som vanligt mycket inom PUFF-enheten.
I det här nyhetsbrevet gör vi nedslag i alla tre
samverkanskommunerna och blickar både framåt och
bakåt.

Testmiljö Norrköping
Innovationsmyndigheten VINNOVA har beviljat
projektmedel till Norrköpings kommun på 2 miljoner
kronor. Projektet syftar till att etablera bostadsområdena
Vilbergen och Såpkullen som en testmiljö för mobila ITlösningar, andra tjänster och arbetssätt som ska främja
äldres självständighet och underlätta möjligheten till
kvarboende bland äldre över 80 år. Pengarna avser ett
års projektverksamhet, med möjlighet till förlängning i
ytterligare två år.
Projektet utgår från PUFF-enheten och leds av
Ann-Christine Larsson (fil dr sociologi och tidigare
FoU-ledare hos Fokus Kalmar län).
► Kontakta
annchristine.larsson@norrkoping.se

Stödteamet i Söderköping
I en kartläggning från våren 2012 framkom att
medarbetare som möter brukare med psykisk
funktionsnedsättning, har ett stort behov av stöd
och handledning. I undersökningen efterfrågades
även en utökad samordning och samverkan med
psykiatrin. Det är mot bakgrund av ovanstående som
det i november 2012 anställdes en projektledare. En
projektledaren som tillsammans med 7 medarbetare
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från socialförvaltningens olika sektorer, samt en
medarbetare från psykiatrins öppenvårdsmottagning,
bildade Stödteamet. Stödteamet har genomgått
fortbildning inom allmän psykiatri, neuropsykiatri
och handledning. Vidare har de arbetat fram en
arbetsmodell för att ge råd, stöd och handledning
till medarbetare inom socialtjänst, vård och omsorg.
Stödteamets uppgift är att leda arbetet med att
upprätta en handlingsplan, hitta lösningar och forma
gemensamma förhållningssätt. Efter projekttidens
slut i juni 2013 övergick Stödteamet i permanent
verksamhet.
► Kontakta soc.stodteam@soderkoping.se

Barns uppväxtvillkor i Valdemarsvik
Politikerna i Valdemarsviks kommun beslutade
under våren 2013 att satsa en del av föregående
års överskott i två program; barns uppväxtvillkor
och arbetsmarknadsinsatser. Programmet barns
uppväxtvillkor utgår från de politiska inriktningsmål
som antagits utifrån Valdemarsviks kommuns Vision
– Valdemarsvik framtidsbild 2025, där ett av målen
är att alla elever som lämnar grundskolan ska ha
behörighet till gymnasiet.
fortsättning på nästa sida...
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Nyhetsbrev från PUFF-enheten
En del av arbetet har handlat om att ta fram en enkät
som kartlägger barnets hela situation. Inspiration till
frågeställningarna har hämtats från enkäten som
används inom ramen för Norrköpings kommuns
projekt Alla barn i skolan, ett projekt som pågått
sedan 2012.
Enkäten vänder sig till skolans medarbetare och
fokus ligger på de barn som inte nått måluppfyllelse.
Resultatet kommer att analyseras inför ett beslut om
framtida åtgärder.

PUFF i Norrköping byter tillfälligt
lokaler
PUFF-enhetens verksamhet på Thapperska byter
tillfälligt lokaler med anledning av en omfattande
ombyggnation. Den 15 oktober går flyttlasset till
den nya adressen; Lansengatan 11. Där förväntas
verksamheten fortgå som vanligt (med vissa
anpassningar rörande utbildningsverksamheten).
Flytten tillbaka är beräknad till omkring den 1 mars
2014.

Intresserad av att veta mer om PUFF?
► Kontakta lisa.prytz@valdemarsvik.se

Invigning av utegym
I oktober invigs en ny samlingspunkt för dem som
vill prova på styrketräning utomhus. Inspirationen är
hämtad från Kina där aktivitetsparker är en självklar
del i vardagen.
Tid: 2 oktober kl. 13.00
Plats: S:t Persgatan 134, Granens Aktivitetscenter,
Norrköping
► Kontakta anita.rosenquist@norrkoping.se

På vår hemsida kan du läsa om vårt pågående arbete.
Du kan också ta del av rapporter och uppsatser, få
svar på frågor och lämna förslag på hur vi kan arbeta
tillsammans.

► Besök norrkoping.se/puff

Kontakt
PUFF-enheten			
Gamla Övägen 23		
601 81 Norrköping

Tfn: 011-15 00 00
Fax: 011-12 35 11

Tillfällig adress från den 15 oktober
Lansengatan 11
602 09 Norrköping
► Kontakta puff@norrkoping.se
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