
Gemensam utvecklingsgrupp 2 maj 2016 

Närvarande 
Bengt Nilsson, Olsgården 
Catrin Albrektsson, G7 
Leif Redestig, socialförvaltningen 
Åke Malmén, socialförvaltningen 
Rebecka Glimsjö, Bryggan 
Johanna Callegari, socialförvaltningen 
Bo Pettersson, Ria 
Herbert Tinz, Bryggan 
David Bergström, socialförvaltningen 
Jenny Seger 
Ivan Kuzhicov, Vorta Drom 

 

Per Skålén 
Professor Per Skålén, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, besöker Helsingborg 3-4 
maj för att skriva en ansökan tillsammans med Helsingborgs stad för att forska på vårt 
utvecklingsarbete. Alla är välkomna på hans föreläsning 3 maj 14:00-15:15. Den går även att se i 
efterhand via Bambuser: http://bambuser.com/channel/helsingborg  

Fontänhuset Bryggan, Ria – hela människan och Vorta Drom är tilltänkta parter i forskningsprojektet 
och kommer att träffa Per för att komma överens om formerna kring ansökan.  

 

Utvecklingsdag 16 maj 
Johanna ska vara moderator under dagen och ställer frågor till dem som är med på scenen. Hon vill 
veta vilka som ska representera respektive grupp. 

Klarspråk: Rebecka Glimsjö, Jenny Seger, Robert Isberg 

Sip: Rebecka Glimsjö, Allan Hedman, Lina Håkansson 

Gemensam utvecklingsgrupp: Herbert Tinz, David Bergström 

Innovationsgrupp: Bo Pettersson, Catrin Albrektsson 

Mentor: Ia Johnsson, Bo Pettersson, Allan Hedman 

IT: Bengt Nilsson 

Bättre hälsa: Ivan Kuzhicov och ungdomsledare 

Brister i samverkan: Lina Håkansson, Allan Hedman 

http://bambuser.com/channel/helsingborg


Fritidsbank: Catrin Albrektsson, David Bergström 

 

Fritidsbank/Sportotek 
Arbetsgruppen ska träffas 3 maj. David har skrivit en projektbeskrivning (se bilaga) med syfte och 
mål: 

Syfte 
Att fler helsingborgare ska få tillgång till idrotts- och fritidsaktiviteter. 

Mål 
• Bättre hälsa och social inkludering 
• Ett hållbart användande av fritidsutrustning 
• Möjligheter till sysselsättning 

Det bör vara med en brukare från start i projektet. 

Det är viktigt att bilda ett nätverk mellan idrottsföreningarna och övriga frivilligorganisationer. För att 
locka folk ur målgrupper som står långt ifrån idrottsrörelsen är det viktigt med en förankring nära 
målgruppen som kan samla en grupp, som i sin tur deltar tillsammans i spontanidrott. 

Under arbetets gång har vi sett behov av ett delprojekt som jobbar på hur idrottsföreningar och 
övriga frivilligorganisationer kan samarbeta kring volontärarbete. Förhoppningen är att det även ska 
kunna leda till praktikplatser och arbetsträning. Se exempel: 

OV Helsingborg söker volontärer till beachhandbollsturnering 
Vem som helst är välkommen att anmäla intresse till Mats Svensson, telefon: 070-692 62 90. 

Turneringen brukar locka cirka 1500 lag och 15 000-20 000 medverkande och pågår 28 maj-6 juni. 
Uppbyggnaden av området börjar den 25 maj. Du kan hjälpa till en eller flera dagar och du behöver 
inte binda upp dig i förväg. Det är bara att komma ner till stranden vid Fria bad och hugga i. Arbetet 
är ideellt men du får mat. 

Det handlar om enkla uppgifter, till exempel: att stå i kiosken, att bygga och bära, underhålla 
planerna, vakta och visa vägen. Det gäller att vara på plats och finnas till hands, men det är viktigt att 
hålla tidsschemat under turneringens gång. 

 

Case management-utbildning 
Till hösten kommer den sista (i dagsläget) utbildningen i Case management att genomföras på 
Campus Helsingborg. Det finns inga behörighetskrav. Kursen ger 7,5 högskolepoäng och pågår mellan 
september och januari (åtta tillfällen – i regel heldagar). Det brukar alltid vara brukare med.  

Anmäl ditt intresse till Åke Malmén, e-post: ake.malmen@helsingborg.se. Skriv namn, 
personnummer, eventull organisation, hemadress, mejladress och telefonnummer. Det finns totalt 
30 platser och 17 av dessa är kvar just nu. 

mailto:ake.malmen@helsingborg.se


 

Minnesanteckningar av David 
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