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Konferens på Bryggan 17-19 augusti
Fontänhuset Bryggan har haft en tredagarskonferens där de har arbetat i olika grupper om hur
organisationen ska utvecklas de närmaste åren. Fokus har varit på vilka styrkor som finns att jobba
vidare på och hur dessa behöver kompletteras.
Bland de mål som kom fram var att sträva mot den arbetsinriktade dagen, utveckla en klubbkultur
där alla är unika på något och kan uppleva gemensam glädje. Lugn, respekt, självrespekt och lojalitet
ska vara andra ledord i strävan mot samma mål. Huset ska också sträva efter att förbättra de
internationella kontakterna, såväl som de lokala kontakterna med myndigheter och andra
organisationer. Konferensen ska mynna ut i en konkret handlingsplan för de närmaste åren.

Cecilia Grefve, nationell samordnare, kommer tillbaka till Helsingborg
Det är nu klart att Helsingborg ansluter sig till de (numera) 52 kommuner som regeringens nationella
samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, kommer att besöka och
samarbeta med i sitt uppdrag. Hon kommer hit igen den 2 november och vill då bland annat ha
enskilda möten med personer med färsk erfarenhet av socialtjänstens arbete med barn och unga i
Helsingborg. Finns det föräldrar/ungdomar i brukarorganisationerna som är intresserade av att
delta? Socialförvaltningen ska skriva ihop ett informationsbrev till dem som är intresserade.

Samarbetet började med en fråga som kommer från vuxensidan på socialförvaltningen: Kan vi
förenkla dokumentationen för socialsekreterare? Under hösten ska socialförvaltningen börja med att
systematiskt ta tag i olika rutiner som vi kan förenkla för att kunna frigöra klienttid.

Kvalitetsmässan
Den 5 november ska socialdirektör Dinah Åbinger prata om delaktighet och brukarinflytande i
Helsingborgs stads monter på Kvalitetsmässan i Göteborg. Hon vill ha sällskap av ett två-tre
representanter från våra brukargrupper för att hålla en dialog om utvecklingsarbetet under en kvart.
Dessa ska berätta kort om vad vi gör i utvecklingsgruppen och arbetsgrupperna och gärna ta något
konkret exempel på vilka frågor vi jobbar med tillsammans.
David Bergström åker med upp. Vi tar tåget tillsammans på morgonen 5 november och tillbaka på
kvällen. Under dagen är vi fria att gå på mässan och lyssna på olika föredrag. Tiden för vår
presentation är 15:00. Socialförvaltningen står för resa, inträde på mässan och mat.
Michael Blomberg och Ivan Kuzhicov är intresserade av att delta. Någon mer?

AMF undrar om försörjningsstöd
Gösta Strand undrar hur stor andel av brukarorganisationernas medlemmar som har försörjningsstöd
via arbetsmarknadsförvaltningen. Det hade underlättat för vidare samverkan och utveckling av
arbetsmarknadsförvaltningens arbete att få en uppskattning. Organisationerna kan då bli en part i
diskussionen om hur vi fördelar stöd och hittar lösningar. Det blir då lättare att rikta insatser till olika
målgrupper. Det handlar alltså inte om någon registrering av individerna, bara en grov uppskattning
av andelen.
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