Gemensam utvecklingsgrupp 7 mars 2016
Närvarande
Catrin Albrektsson
David Bergström, socialförvaltningen
Leif Redestig, socialförvaltningen
Åke Malmén, socialförvaltningen
Allan Hedman, brukarmentor
Lina Håkansson, brukarmentor
Johanna Callegari, socialförvaltningen
Bent Nielsen, IFS
Herbert Tinz, Bryggan
Rebecka Glimsjö, Bryggan

Avstämningshalvdag
Förslaget på dag är 16 maj. Det finns två förslag på upplägg:
1. Gemensam presentation, mindre föreläsningspass i olika rum, gemensam avslutning
2. Gemensam (något längre) presentation, mingel, gemensam avslutning
Vi landade så småningom i ett tredje mellanting:
3. Gemensam (något längre) presentation, samtal i grupper, gemensam avslutning
Ansvariga för respektive presentation (preliminärt):
•
•
•
•
•
•
•
•

Bättre hälsa för unga romer (Ivan)
Sip (Åke och Lina)
Mentorsprojektet (Johanna och Allan)
Klarspråk (David och Rebecka)
Fritidsbank (Leif och Catrin)
AMF (AMF)
IT (?)
Innovationsgruppen Ria (Leif och Catrin)

Fritidsbank
Det var flera representanter som träffades 2 mars och ville jobba med den här frågan:
socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, Volontärcenter, Hiso (Helsingborgsidrottens
samarbetsorganisation), Skåneidrotten, Vorta Drom, Bryggan, brukarmentor och brukarutvecklare. Vi
har redan bokat in ett nytt möte 22 mars. Till dess ska respektive organisation fundera på sin roll.
Diskussionen gick snabbt vidare från endast saker till personresurser – det är svårt att engagera
idrottsledare idag. Alla tyckte att det var viktigt att det blir en verksamhet som vänder sig till alla, för
att undvika utpekande av vissa grupper.

Sysselsättning
SOF och AMF har haft möte om kontakter med näringslivet. Socialt ansvarskrav är numera en del i
stadens upphandling. Målet har varit att 40 personer ska få hjälp ut i arbetslivet, hittills har 25
personer fått någon form av plats.
Meningsfull sysselsättning är ett viktigt mål för Bryggans verksamhet. Problemet är att regler och
system dämpar möjligheterna för övergångsarbete.
•

Hur många anställda har Helsingborgs stad från socialtjänstens målgrupper? Karlskrona har
ett mål för socialt ansvarstagande, kan det vara något att ta efter?

Rapport från arbetsgrupper
•

•
•

•

Klarspråksgruppen har haft uppstartsmöte. Vi är sju personer i gruppen. Deltagarna jobbar
hemifrån och sedan träffas vi en gång i månaden. Nu har vi tagit fram mer detaljerade
arbetsrutiner och testar oss fram under våren.
Mentorsgruppen kör vidare under våren som planerat.
Brister i samverkan kör igång med analys av rapporter från samverkansproblem inom
psykiatri, socialpsykiatri och missbruksvård. Resultatet ska gå vidare till ansvariga chefer i
lokalt samråd.
IT-gruppen: Arbetsgruppen som ska hjälpa socialförvaltningen att ta fram en e-tjänst har haft
ett första möte.

Vid pennan
/David

