
Gemensam utvecklingsgrupp 8 februari 
 

Närvarande 
David Bergström, socialförvaltningen 
Allan Hedman, brukarmentor 
Niclas Wenkel, Bryggan 
Leif Redestig, socialförvaltningen 
Catrin Albrektsson, Ria 
Bengt Nilsson 
Åke Malmén, socialförvaltningen 
Johan Larsson, Bryggan 

 

Sysselsättning och försörjningsstöd 
På torsdag den 11 februari klockan 9:00 samlar arbetsmarknadsförvaltningen en grupp som ska 
starta upp en organisation för brukardelaktighet på Kompetenscenter Norrehed. 

- Det är inte bara vi som är intresserade av kontakter med näringslivet, det borde också vara 
deras intresse att ta vara på den kompetens vi kan ta fram. 

- Bemötandet på KC upplevs inte som bra. Det blir ofta ”vi” och ”dom” mellan personal och 
deltagare och attityden är förminskande. Kontrollen är också strikt. Det är frågor som bör tas 
upp. 

- Det är viktigt hur vi för fram våra åsikter för att de ska landa väl. Det är viktigt att vi agerar 
konstruktivt och försöker hitta gemensamma lösningar. 

 

Fritidsbank 
Kan vi samla sport- och fritidsutrustning och låna ut till de barn som lever i familjer med ekonomiska 
problem? Johanna Callegari och Leif Redestig har kollat upp förutsättningarna. Det bästa är att få till 
en samverkan mellan staden, frivilligorganisationer och idrottsföreningar. Skåneidrotten och Hiso 
(Helsingborgsidrottens samarbetsorganisation) är intresserade. 

- Kan vi samla in utrustningar från idrottsföreningar som bytt ut sina uppsättningar? 
- Finns det intresse från sportbutiker att delta i detta? 
- Second hand-butiker? 
- Sedan måste vi lösa lokal och bemanning. Vi bör ta fram ett avtal om vem som gör vad. Kan 

ett IOP-avtal vara lämpligt? 
- En vidareutveckling kan vara att arrangera fritidsaktiviteter. 

Leif ska skicka ut förslag på tid för ett möte. 

 



Följa upp våra arbetsgrupper till våren 
Vilka grupper ska vara med och berätta på vårt uppföljningsseminarium? 

- Mentorsgruppen 
- Sip och brister i samverkan 
- Klarspråk 
- Fritidsbanken 
- Bättre hälsa för unga romer 

Vi ska boka ett datum så snart som möjligt. 

- Vi bör också bjuda in media och fackpress 

 

Sip-gruppen 
En första utbildningsdag för brukare och brukarorganisationer har hållits. Syftet är att brukarna själva 
ska veta om sina rättigheter till en sip. Tyvärr var det många frånvarande, på grund av sjukdomar och 
annat, men arbetet är igång. 

Åke ska göra en rapport om brister i samverkan för 2015 och rapportera till berörda chefer. Han 
samlar en grupp kring detta också. 

 

Innovationsgruppen på Ria 
Det är problem med lokal för innovationsgruppen som hittills har varit på Ria. Det går att vara i 
socialförvaltningens lokaler tills vidare. 

 

Mötestid 
Vi provar på att flytta mötestiden för Gemensam utvecklingsgrupp till 13:30, med start på nästa möte 
22 februari. 

 

Vid pennan 
David Bergström 
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