
Gemensam utvecklingsgrupp 13 juni 2016 

Närvarande 
Per Norbeck, Bryggan 
David Bergström, socialförvaltningen 
Allan Hedman, mentor 
Bengt Nilsson, G7 
Bent Nielsen, IFS 
Anne Eskilsson, socialförvaltningen 
Leif Redestig, socialförvaltningen 
Pierre Sander, Bryggan 
Herbert Tinz, Bryggan 
Johanna Callegari, socialförvaltningen 
Ivan Kuzhicov, Vorta Drom 
Joachim Ek, Bryggan 

 

NSPH besök 
NSPH (national samling för psykisk hälsa) från Halland och Göteborg besöker Helsingborg 
(socialförvaltningen och Bryggan) 22 juni. De vill prata om hur vi jobbar med delaktighet, mentorer 
och peer support. NSPH är en samlingsorganisation för brukarorganisationer. 

 

Skåneveckan 
Eftermiddagen den 11 oktober kommer arbetsmiljökonsulten Malin Jensen att hålla i en halvdag på 
Dunkers, tillsammans med bland annat ambassadörer från Hjärnkoll. Det blir fokus på psykisk ohälsa i 
arbetslivet och konkreta verktyg för att anpassa arbetsplatsen efter personens förutsättningar.  

Vi är inbjudna för att prata om hur vi genom vårt utvecklingsarbete skapar sysselsättning i olika 
projekt och arbetsgrupper, där vi anpassar uppgifterna efter individens förutsättningar och mående. 
Det kommer också att finnas tillfälle för brukarorganisationerna att presentera sin verksamhet på en 
tillhörande minimässa. 

Eftermiddagen är liksom alla arrangemang under Skåneveckan öppen för alla, men den främsta 
målgruppen blir arbetsgivare och chefer inom offentlig och privat sektor. Syftet är att öka förståelsen 
för vad det innebär att anställa personer med olika diagnoser och därmed kanske öppna nya vägar in 
på arbetsmarknaden. 

Temat passar bra i tid för kommande projekt som Fritidsbank, för vårt utökade samarbete med 
arbetsmarknadsförvaltningen och deras ökade satsning på att utnyttja stadens upphandlingsavtal 
som kräver ett ökat socialt ansvarstagande i form av arbetsträningsplatser. 

- Det är viktigt att nå ut till arbetsgivare om vilken tillgång det kan vara att anställa någon med 
diagnos. 



- Hur ska vi nå ut till allmänheten, med en så begränsad målgrupp? 
- Det är svårt att nå ut till allmänheten genom ett arrangemang under Skåneveckan oavsett. 

Det gäller att synas på stan! Slå upp ett tält någonstans och köra en kampanj? 
- Går det att locka skolor till Dunkers? 

 

Hx 
Hx! – kan brukarorganisationerna göra något tillsammans? Samverkan kring info, med någon kul 
aktivitet som lockar folk. David Bergström ska kolla upp vilka möjligheter som finns. 

 

Sommarplanering 
Mentorsgruppen har avslutat sin första fas och riktar in sig på en fortsättning till hösten. Det pågår 
en diskussion om att utveckla projektet för att inkludera fler socialsekreterare, inte bara nyanställda. 

Klarspråksgruppen har möte 22 juni, uppehåll i juli, åter i augusti. Det finns möjlighet att skicka ut 
”sommaruppdrag”.  

Det pågår en diskussion om hur gruppen kan vara delaktiga i att förenkla socialsekreterares 
dokumentation i utredningar. Det finns en tendens att skriva för mycket och för riktat till andra 
myndigheter, vilket kan göra språket mindre tillgängligt. 

- Går det att ställa krav/locka till en utbildning för personer med försörjningsstöd, för att 
förstärka den ömsesidiga förståelsen mellan myndighet och brukare? 

Fritidsbank: vi ska försöka få pengar från arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen till att 
finansiera en projektledare under hösten. 

- Kan vi arrangera en bytardag? 

Bättre hälsa för unga romer kör vidare med sommarskola. 

Gemensam utvecklingsgrupp: vi fortsätter att träffas varannan måndag och stämma av läget under 
sommaren om inget annat meddelas.  

 

IT-projektet 
IT-projektet rullar på på Olsgården under sommaren, även när Ria har sommarstängt. De kommer att 
testa sig fram under sommaren, för att hitta ett upplägg som fungerar. Det finns ett stort intresse. IT-
ansvariga på socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen är tillgängliga för upplärning av IT-
mentorer. 



 

Övrigt 
Bent tipsar om filmen Flickan, mamman och demonerna –om en mamma med schizofreni: 
http://www.fundamentfilm.se/flickan-mamman-och-demonerna/  
Går det att göra en specialvisning på Röda kvarn? 

 

/David 

http://www.fundamentfilm.se/flickan-mamman-och-demonerna/
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