Gemensam utvecklingsgrupp, Bryggan 11 maj
Närvarande
Bo Pettersson, Ria
Sophie Molander, RFHL
Gösta Strand, arbetsmarknadsförvaltningen
Rebecka Glimsjö, Bryggan
Carina Sörensen, Bryggan
Johanna Callegari, socialförvaltningen
David Bergström, socialförvaltningen

Klarspråksgruppen
David Bergström ska bilda en arbetsgrupp för klarspråk på socialförvaltningen. Det innebär att
granska förvaltningens texter så att de är vårdade, enkla och begripliga. Han vill gärna ha med
representanter från brukarföreningarna. Hittills har fem anmält intresse.
Första mötet blir fredagen 22 maj klockan 14:00-15:30 i socialförvaltningens konferenslokal i källaren
på Bredgatan (ingång mellan Bredgatan 17 och 19).
Mer information om klarspråksprojektet finns på Öppna soc:
http://oppnasoc.helsingborg.se/uppstartsmote-for-klarspraksgrupp/
•

Förslag om att utöka klarspråksarbetet till informationsfilmer på webben och stöd att söka
information på webben.

Skåneveckan för psykisk hälsa
David ska också undersöka om Helsingborgs stad kan arrangera något under Skåneveckan för psykisk
hälsa 5-11 oktober. Det finns flera förslag på vad vi skulle kunna göra, men först behöver vi veta vilka
lokaler som finns tillgängliga. David ska höra med Dunkers.
Carina Sörensen har varit i kontakt med Siw Leijon som leder må-bra-kören på Dunkers och hon är
intresserad av att medverka.
Region Skåne ska ha tema äldre med psykisk ohälsa och eventuellt vara i Helsingborg. Vi samkör så
att våra arrangemang inte krockar.
•

Vi borde ta upp de familjehemsplacerade barnens perspektiv. Ingen ser och hör dem som far
illa eller mår dåligt under sin placering.
o

Kan vi erbjuda mentorer med egen erfarenhet åt familjehemsplacerade?

Stödperson
Johanna Callegari ska titta på hur andra kommuner använder stödpersoner i kontakt med
socialförvaltningen. Vilka rutiner har andra kommuner? Vad kan brukarorganisationerna erbjuda?
Hur ska jag göra för att få en stödperson? Vad kan jag få stöd med?
•

Vissa diagnoser gör att det är svårt att fokusera och ta till sig mycket information och då är
det bra när socialsekreterare ställer kontrollfrågor.

•

Det borde finnas ett litet kort med information om vilka rättigheter du har.

•

Kan brukarorganisationerna hjälpa till med att avdramatisera misstänksamheten mot
myndigheter?

Arvodering
Johanna tittar vidare på frågan om arvodering för brukarmedverkan i socialförvaltningens
utvecklingsarbete. Hon ska ta fram olika alternativ för schablonsummor till de organisationer som
bestämmer att pengarna ska gå till den gemensamma kassan.
Gösta Strand ska kolla upp regler för hur arvoden påverkar försörjningsstöd.

Nästa möte
Gösta bjöd in oss till arbetsmarknadsförvaltningens lokaler på Norrehed måndagen 25 maj, 14:00.

Vid pennan:
David Bergström

