
Gemensam utvecklingsgrupp 19 september 

 
Närvarande 
Per Norbeck, Bryggan 
Johnny Nyander, Bryggan 
Bo Pettersson, Ria 
Merja Kaupila, Ria 
Herbert Tinz, Bryggan 
Leif Redestig, socialförvaltningen 
David Bergström, socialförvaltningen 

 

Skåneveckan för psykisk hälsa 
Vi planerade vår medverkan vid Arbetsmiljö och psykisk hälsa – Take action! 11 oktober på Dunkers.  

Vi har en egen programpunkt på en halvtimme, där vi ska presentera vårt arbete utifrån hur vi tar 
tillvara på våra brukares kompetens och erfarenhet, med hänsyn till förmåga och mående, i våra 
olika projekt och arbetsgrupper. Det är många som har anmält intresse för att medverka, vilket är 
roligt. 

- Vi bör presentera bakgrunden till vårt utvecklingsarbete, så att det vi säger kommer i rätt 
sammanhang. David ska fråga Dinah Åbinger om hon vill hålla i inledningen. 

Det blir åtta-tio stationer i minglet/minimässan/”Det levande uppslagsverket”. 

• HR-enheten Helsingborgs stad 
• Kommunal 
• Unionen? 
• Antidiskrimineringsbyrån 
• Eva Åström, forskare vid Campus Helsingborg med inriktning på ledarskap och hälsa 
• Företagshälsovården (Feelgood? Previa?) 
• Malin Jensen, arbetsmiljökonsult och attitydambassadör Hjärnkoll 
• Ev. Tomas Berggren, forskare 
• Socialförvaltningen och brukarorganisationer: Bryggan, Ria, Vorta Drom, 

Schizofreniföreningen (ett gemensamt eller flera bord?) 

Socialförvaltningen beställer kaffe via Dunkers. Brukarorganisationerna tar med sig diverse tilltugg till 
presentationsborden. 



 

Reflektioner från extramöte med arbetsmarknadsdirektör Jesper Theander 
13 september (separata minnesanteckningar kommer) 

- Han kändes väldigt intresserad.  
- Det kändes som om arbetsmarknadsförvaltningen ville ha tips och råd kring samverkan och 

delaktighet.  
- De har ett ambitiöst förändringsarbete framför sig och vår erfarenhet kan vara till hjälp.  
- Ett gediget arbete med delaktighet kräver regelbundna kontakter och ett nätverk med 

brukarorganisationerna. 

 

Missbrukare på Hamntorget och Sundstorget 
Frågan har hamnat hos oss via stadsledningen och socialdirektören. Vad kan vi göra åt att 
missbrukare sitter på Hamntorget och Sundstorget? 

Ria – Hela människan hade tidigare en lokal vid The Tivoli, men sedan den blev uppsagd har det varit 
problem för dem att få tag på lokaler centralt. Hyresvärdarna låter lokalerna hellre stå tomma än att 
hyra ut till detta ändamål. Ria har tittat på tio olika alternativ, men fått svaret ”inte här”. Det som 
behövs är en liten lokal med toalett. Erfarenheten från tiden på The Tivoli var att de nådde ut till en 
annan målgrupp, som inte tar sig till lokalen på Söder. Bland annat var det lättare att nå ut till kvinnor 
i centrum. 

- Det går inte att köra bort folk och tro att problemet är löst. De kommer tillbaka efter några 
dagar. 

- Enligt våra uppsökande boendehandläggare är det inte i första hand hemlösa som håller till 
där, så det är inte bostad som är problemet. Flera av dem går på substitutionsbehandling. 

- Fler offentliga toaletter hade löst problem med urinering, men skapar också en samlingsplats 
för missbrukare. 

 

Brukare med vid rekrytering 
Både socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen vill förbättra sin rekrytering av chefer och 
medarbetare genom att ta med brukare i urvalsprocessen. Erfarenhet från bland annat 
Storbritannien har visat att det kommer helt andra frågor och aspekter från brukare än från 
tjänstemän, vilket höjer kvaliteten i bland annat anställningsintervjuer.  

- Brukare tittar också efter andra tecken när det gäller att känna av social kompetens. 
- Det kan inte göras spontant från fall till fall, utan måste sättas i system.  
- Kan brukare vara med redan när vi tar fram underlaget till annonseringen? 
- Kan vi bilda en ny liten arbetsgrupp kring detta? 

 



Övrigt 
Leif har varit i kontakt med föreningen Maskrosbarn. De har en nationell verksamhet med 16 
anställda. De jobbar mycket med ”coachning”, där gamla medlemmar vägleder nya. Vi vill gärna få till 
ett samarbete. 

Tips: Se dokumentärserien Djävulsdansen på SVT om psykisk ohälsa. 

Går det att sprida informationen om vilka brukarorganisationer som finns bland handläggare på 
socialförvaltningen? 

- Det finns ett ganska nytt material om vilka organisationer som finns och vad de gör som har 
gått ut internt på förvaltningen, men det kommer många nya medarbetare och det är nog 
läge att lyfta det igen. 

 

/David 
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