Gemensam utvecklingsgrupp 22 juni
Närvarande
Bo Pettersson, Ria
Johnny Nyander, Bryggan
Rebecka Glimsjö, Bryggan
David Bergström, soc
Anne Eskilsson, soc
Leif Redestig, soc
Cecilia Grefve och dokumentation
Regeringens nationella samordnare för sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, kommer till
socialförvaltningen 26 juni, klockan 10:00-12:00, konferensavdelningen våning 5, Bredgatan 17 (OBS!
Hissen är tyvärr avstängd den här veckan!). Alla är välkomna! Anmälningar gör ni till David Bergström
på david.bergstrom@helsingborg.se.
Grefve blev intresserad av socialförvaltningens planer på (en eller flera?) innovationsgrupper som ska
jobba med förenklad dokumentation, för att socialsekreterarna ska kunna frigöra mer tid med
klienterna.
Introduktionsanställningar
Förslaget är att två introduktionsanställda (via arbetsmarknadsförvaltningen) ska hjälpa brukare att
utveckla sin datorvana, för att kunna ta del av information och använda e-tjänster. Vi ska undersöka
vilket behov av datorkunskaper/smartphonekunskaper som finns i brukargrupperna. Bo Pettersson
har förslag på frågor att ställa till Rias besökare, för att få en bild av vad som behövs.
Skåneveckan för psykisk hälsa
David har preliminärbokat Röda kvarn (Karlsgatan 7) för en heldag under Skåneveckan för psykisk
hälsa onsdagen 7 oktober. För att komma med i det gemensamma programmet för hela Skåne
behöver vi skicka in underlag senast 17 augusti. Röda kvarn lämpar sig inte för teaterföreställningar,
så den idén skjuts på framtiden. Programmet kommer att sättas samman av de förslag som har
kommit in, bland annat från den här gruppen:
•

Case management (vård- och stödsamordnare)

•

Meningsfull sysselsättning på Sköldenborg (innovationsgrupp som resulterade i ett
systematiskt arbete för att förbättra de boendes möjligheter till sysselsättning)

•

Presentera utvecklingsarbetet med brukardelaktighet (med bland annat den här gruppen och
våra olika arbetsgrupper)

•

Presentera brukarorganisationerna, utifrån egna erfarenheter och hur respektive
organisation har stöttat

•

Må-bra-kör (i samarbete med Dunkers/kulturförvaltningen)

•

Yoga som mental träning (preliminärt)

David kommer att sätta ihop en projektgrupp efter sommaren och ser gärna någon representant från
brukarorganisationerna (eller flera!). Frågan kommer annars att återkomma i den här gruppen under
hösten.
Region Skåne kommer att ha en programpunkt på tema äldre med psykisk ohälsa tisdagen 6 oktober
i Eslöv. Vi kommer alltså inte att samköra något med dem den här gången, utan vår dag blir som det
ser ut enda aktiviteten i Helsingborg under veckan.
Sommaren
Vi kommer att träffas som vanligt 6 juli och 20 juli. 3 augusti är alla socialförvaltningens utvecklare på
semester/föräldraledighet så då blir det ett uppehåll tills vi åter samlas 17 augusti.
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