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Fritidsbank
Arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen går gemensamt in och finansierar en projektfas
under hösten, med Allan Hedman som projektledare. Uppdraget blir att ta fram ett förslag på
organisation, budget och projektplan. David Bergström kommer att stötta Allan i detta arbete under
hösten.
I detta blir det förstås viktigt att titta på vilken roll frivilligorganisationerna kan ta:
•
•
•

Driva verksamheten genom IOP-avtal
Gemensamt bilda ett socialt företag
Kommunal drift med bemanning från frivilligorganisationer

Digitalsiering
Vi pratade vidare om socialförvaltningens digitaliseringsprojekt, som består av flera olika delar:
•
•
•

Nya e-tjänster för att följa dina ärenden
Arbete mot digitalt utanförskap, genom att utbilda personer som kan ge datorstöd i olika
verksamheter: Olsgården, Ria, Bryggan med flera.
En grupp som ska jobba med förenklad dokumentation i framförallt utredningar.

Dessutom har vi lyft frågan om vi kan använda modern teknik till att förbättra processen vid
utredningar. Går det att komplettera fysiska möten med kontakt i digitala kanaler? Går det att göra
en utredning som en film?

Vi vill skapa kreativa grupper som kan titta på vad vi kan göra gemensamt. Personer med erfarenhet
av socialtjänsten som ungdom eller förälder, som möter socialsekreterare med intresse för att testa
nya metoder.

Spridningskonferens
Regeringens nationella samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården, Cecilia Grefve, hade
samlat till en spridningskonferens i Stockholm 30 augusti om den krisartade situationen i
socialtjänsten.
Leif Redestig, Anne Eskilsson, Bo Pettersson, Ivan Kuzhicov och Ia Jonsson höll tillsammans med
socialdirektören Dinah Åbinger ett seminarium om vårt utvecklingsarbete med exempel från
mentorsprojektet och Bättre hälsa för unga romer. Det blev stort intresse kring detta.
Även föreningen Maskrosbarn gjorde ett gott intryck och det väckte frågan om vi kan bjuda in någon
representant därifrån till något av våra möten framöver.

Skåneveckan för psykisk hälsa
Region Skåne har bokat lokal i Landskrona 12 oktober, 13:00-16:30 och bjudit in
frivilligorganisationerna till att presentera sin verksamhet och stå med informationsbord.
Frivilligorganisationerna kommer att ta upp frågan om de ska vara med även vid detta tillfälle också.
I Helsingborg har vi en halvdag på Dunkers den 11 oktober, 13:00-16:30 på temat arbetsmiljö och
psykisk hälsa.

Klarspråk
Bryggan vill ha kopia på uppgifterna i klarspråksgruppen till brygganmejlen. David Bergström lovar att
ordna detta.

Arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen kommer att organisera om efter sin invånarprocess (se bilaga).
Vuxenutbildningen ska bli ett eget verksamhetsområde och på så sätt skilja sig från ekonomiskt
bistånd och arbetsmarknad.
Den som kommer in ska få en huvudhandläggare/kontaktperson och ett ”multiteam” ska jobba kring
personen. Verksamheten ska ta större hänsyn till individens behov och ge större mandat till
handläggare. Antalet handläggare du behöver träffa ska minska. Socialsekreterare ska jobba tätare
med andra kompetenser som coacher, matchare, rehab, integration, språk och lärare på
vuxenutbildningen. Ekonomiskt bistånd kommer att läggas över mer på renodlade handläggare via
delegation.

Brukardelaktighet kommer också att bli en viktig fråga framöver. Gösta Strand ska bjuda in
arbetsmarknadsdirektören Jesper Theander till ett extramöte med Gemensam utvecklingsgrupp, för
att lära av socialförvaltningens arbete med samskapande, där brukare är delaktiga hela vägen från
idé till genomförande.
•

För att nå en stabil brukardelaktighet är brukarorganisationerna en väg för att nå fram till
brukare och som kan stå för en kontinuitet.

Övrigt
Socialförvaltningen ska bygga en ny reception på Bredgatan (i gamla 103:an). Vi hoppas att vi kan
vara med och påverka hur denna kommer att utformas.

/David

