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Närvarande 

Bo Pettersson, Ria 
Maria Nilsson, RFHL QQ 
Johanna Callegari, socialförvaltningen 
Gösta Strand, arbetsmarknadsförvaltningen 
Carina Sörensen, Bryggan 
Bent Nielsen, IFS NV 
Ann Frostin, Bryggan 
Rebecka Glimsjö, Bryggan 
Herbert Tinz, Bryggan 
Ivan Kuzhicov, Vorta Drom 
Ia Jonsson 
Niclas Wenkel, Bryggan 

 

IOP-avtal med Vorta Drom 

Ivan Kuzhicov berättar om Vorta Droms eftermiddagsskola, där tre ungdomar hjälper barn med läxor 
och annat skolarbete där de behöver extra stöd. Nu ska föreningen skriva IOP-avtal med 
socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen för att kunna ge lön till ungdomarna.  

Ett IOP-avtal ska bygga på ett behov som föreningen har upptäckt och behöver stöd att utveckla. 
Eftermiddagsskolan började med de 18 barn som ingår i projektet Bättre hälsa, men behovet är ännu 
större.  

Barnen brukar dela upp sig i tre smågrupper, med olika aktiviteter. Verksamheten kan framöver 
komma att utvecklas med till exempel teater, för att bygga självkänsla och motverka mobbning. Varje 
vecka har eftermiddagsskolans ledare möte med pedagog och barnpsykolog, för att kartlägga varje 
barns behov. 

Arbetsmarknadsförvaltningen står för pengarna och socialförvaltningen bidrar med stödresurser.  

 

Kvalitetsmässan 

Ia Jonsson, Ivan Kuzhicov, Niclas Wenkel och David Bergström har varit på Kvalitetsmässan i 
Göteborg 5 november. Där har de tillsammans med socialdirektören Dinah Åbinger hållit en kort 
presentation av vårt utvecklingsarbete i Helsingborgs stads monter. Inslaget kan ses här: 
http://bambuser.com/v/5902615. Det är i dagsläget det mest sedda av de 20 inslag som 
Helsingborgs stad sände från mässan. Presentationen fick mycket bra kritik, bland annat av 
stadsdirektören Palle Lundberg som var med och lyssnade. 

http://bambuser.com/v/5902615


Deltagarna passade också på att besöka en rad olika seminarier i frågor som gränsar till vårt arbete 
med innovation och verksamhetsutveckling. Även om det var blandade intryck av seminarierna var 
gruppen väldigt nöjd med dagen i Göteborg som helhet och de kontakter och erfarenheter de fick 
där. 

 

Arbetsgruppen för IT 

Leif Redestig och Johanna Callegari har funderat på ett upplägg där IT-gruppen ska mäkla mellan 
behov och kompetens i organisationerna. Den kan knoppa av sig i flera grupper: 

1. Hur kan vi utbilda och ge stöd i datorkunskaper? 

- Går det att skriva ett IOP-avtal kring IT? 

- Hur ser behovet ut på Bryggan? 

- Sidor som alla "ska" kunna: till exempel försäkringskassan, skolan (unikum och fronter) 

2. Utveckling av nya e-tjänster – till exempel att kunna följa sitt eget ärende hos 
socialförvaltningen 

3. "Marknadsföring" – digitalt 

Leif och Johanna ska kalla till ett nytt möte där fler kan tycka till om hur formen för arbetet ska se ut. 

 

Övrigt 

Torsdag 19 november är det en fokusgrupp för personer med erfarenhet av paranoid schizofreni. De 
som vill veta mer kan kontakta Åke Malmén. 

SIP(samordnad individuell plan)-möte 30 november, för dem som vill vara med att sprida kunskaper 
om SIP-arbete. Kontakta Åke Malmén för mer information. 

 

Vid pennan 
David Bergström 


	Minnesanteckningar Gemensam utvecklingsgrupp 9 november

