
Gemensam utvecklingsgrupp 28 september 
 

Närvarande 

David Bergström, socialförvaltningen 
Niclas Wenkel, Bryggan 
Ivan Kuzhicov, Vorta Drom 
Barbara, Bryggan (praktikant) 
Gösta Strand, arbetsmarknadsförvaltningen 
Emelie Widén, Bryggan 
Leif Redestig, socialförvaltningen 
Maria Nilsson, RFHL/QQ 
Nils-Erik Lund, Ria 
Johanna Callegari, socialförvaltningen 

 

Dator-/IT-kunskaper 

Leif Redestig, Johanna Callegari, Herbert Tinz och David Bergström har träffat biträdande 
kommunikationsdirektören Linda Fastén och utvecklingschefen för IT Jukka Heino. Helsingborgs stad 
satsar mycket på IT-utveckling och är nominerade till årets IT-kommun. Hur kan vi veta att alla 
grupper förstår vad vi gör och hur bygger vi system som fungerar? 

Kan vi få ett systematiskt samarbete där brukargrupper kontinuerligt utvärderar stadens e-tjänster 
och IT-system? 

Hur kan vi hjälpa fler att kunna ta till sig och använda webbtjänster? 

Hur kan olika myndigheter bli bättre på att samarbeta kring datorsystem? 

Vi vill gå vidare med den här frågan, men hur? Ska vi bilda en arbetsgrupp? Deltagare ska ha intresse 
för frågan och mandat från sin organisation. Det är viktigt att avgränsa vad vi kan göra. Vad är möjligt 
att påverka? 

 

Skåneveckan för psykisk hälsa 7 oktober 

Antalet anmälda deltagare är nu uppe i 70 och fler väntas komma från bland annat Bryggan och 
Vorta Drom. 

Vi ska presentera utvecklingsarbetet tillsammans. Vilka vill vara med och berätta om något som vi har 
gjort? Johanna håller i punkten och samlar in deltagare. 



Vi siktar på att filma dagen och sända på webben via Bambuser (med möjlighet att titta live eller i 
efterhand). Publiken kommer inte att synas, men det måste kännas bekvämt för dem som medverkar 
på scenen. 

 

Socialförvaltningens lokalfråga 

Vilka för- och nackdelar finns med att samla socialförvaltningens verksamheter på en och samma 
plats, jämfört med att sprida ut på olika platser? 

Synpunkter: 

- Det finns olika behov i olika stadsdelar, men det motverkar diskriminering att ha det samlat 
(lika för alla). 

- Bra att det finns lokaler att låna för frivilligorganisationerna. 

- Det skulle kännas bra att vända sig till ett kontor i sin stadsdel. 

- Organisatoriskt och ekonomiskt är det en fördel att samla allt. 

- Det blir rörigt med olika enheter på olika plats om du inte riktigt vet vart du ska. 

- Är den eventuella vinsten i tillgänglighet tillräcklig för att motivera kostnaden att flytta ut 
verksamheter? 

Frågan tas vidare i tillgänglighetsgruppen 8 oktober. 

 

Övrigt 

Ivan Kuzhicov tipsar om att det är premiär för en dokumentärfilm om Katarina Taikon den 14 
oktober. 

 

Vid pennan: 
David Bergström 
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