
Gemensam utvecklingsgrupp 3 oktober 

Närvarande 
Bent Nielsen, IFS 
Per Norbeck, Bryggan 
Pernilla Kvist, socialförvaltningen 
Gösta Strand, arbetsmarknadsförvaltningen 
Åke Malmén, socialförvaltningen 
Herbert Tinz, Bryggan 
David Bergström, socialförvaltningen 
Allan Hedman, mentor 

 

Skåneveckan för psykisk hälsa 
Det mesta är på plats inför arrangemanget. Något få anmälda så här långt, ett knappt hundratal med 
brukarorganisationerna. Vi har en kampanjspurt för att sprida budskapet vidare, en artikel med 
Dinah Åbinger som ska spridas med sponsrat inlägg på Helsingborg stads facebooksida, en intervju 
mer Malin Jensen i HD och fler flyers. Budskapet sprids också via företagsnätverk och andra nätverk. 

- Kan vi göra en lista till nästa år över platser där det går att sätta upp/dela ut information om 
Skåneveckan, så att vi kan hjälpas åt och inte dubbelarbeta? 

 

Fritidsbank 
Allan och David ska ut på turné och träffa de intresserade organisationerna en och en. Huvudfrågan 
är vad var och en kan bidra med. Vi vill gärna se att frivilligorganisationer är så mycket involverade 
som möjligt och de får därmed ett avgörande inflytande i hur den kommande organisationen ska se 
ut. Vi bokar ett separat tillfälle med de största frivilligorganisationerna. 

 

Digital tillgänglighet – avhandling 
Leif Redestig och Linda Fastén (stadsledningsförvaltningen) har varit uppe i Stockholm för att prata 
om hur vi jobbar med digitalisering. Det är inte självklart att digitalisering i sig blir bra – om man inte 
samtidigt jobbar med tillgänglighet. De fick bland annat ta del av Stefan Johanssons 
licentiatavhandling om digitalisering och kognitiva svårigheter (se bilaga).  

Det går inte att undgå digitalisering i längden. När man bygger digitala tjänster måste man tänka stort 
och brett från början och överdimensionera - skapa utrymme för flexibilitet. Det kan vara svårt och 
dyrt att rätta till det i efterhand.  

Vad är det som skiljer tillgänglighet/otillgänglighet? Saker i sig kan vara tillgängliga, men ibland är det 
kombinationen av till exempel inloggningar som gör att det blir för mycket. Många utgår från 
normalanvändaren och räknar bort de som redan är i utanförskap. 



Många utgår från diagnoser snarare än nedsättningar och begränsningar, vilket kan ge en snedvriden 
bild av vila svårigheter som finns.  

Det kan vara olika hur mycket tillgänglighet du har till webben, beroende på om du har en dator i 
hemmet, en smartphone, om du är uppkopplad på wifi ofta och så vidare. 

 

/David 
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