Gemensam utvecklingsgrupp 17 oktober 2016
Närvarande
Herbert Tinz, Bryggan
Åke Malmén, socialförvaltningen
David F, Ria
Per Norbeck, Bryggan
David Bergström, socialförvaltningen
Pernilla Kvist, socialförvaltningen
Ivan Kuzhicov, Vorta Drom
Allan Hedman, mentor

Skåneveckan för psykisk hälsa – tema arbetsmiljö
-

Panelen var duktig – deltagarna fick mycket respons.
Tala om egen erfarenhet går in hos människor.
Bra mix på eftermiddagen, bra föreläsare/programpunkter.
Hur arbetar vi med förberedelser och förförståelse inför en presentation?

Upplägg
- Saknade lite mer introduktion av moderatorn.
- Kul idé med levande uppslagsverk, men vi tappade många av deltagarna.
- Broschyrer försvann fort, bra rörelse i uppslagsverket.
- Tiden på dagen? Är det bättre efter arbetstid?
Tema
-

Att bidra och vara behövd i samhället är en viktig förutsättning för hälsa.
Kunde tråden ha varit rödare? Kopplingen mellan programpunkterna inte helt självklar.
Hade varit intressant med en arbetsgivare, och dennes perspektiv.
Vi hann inte riktigt komma in på hur vi bygger flexibilitet och öppenhet i arbetslivet.
Hur kan vi komma förbi den generaliserade mallen om hur du ska vara som medarbetare?
Hur kan vi jobba för att komplettera varandra mer?

Målgrupp
- Vi nådde inte ut till den uttalade målgruppen företagare, arbetsgivare, chefer och HR-folk,
trots stora insatser i att sprida inbjudan i bland annat olika företagsnätverk.

Vinnova avslog ansökan från Per Skålén
Per Skålén, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads universitet, har ansökt om pengar från
Vinnova för att forska på våra olika projekt och arbetsgrupper. Tyvärr gick inte ansökan igenom.
Det var en tråkig motivering, att ansökan var för forskningsinriktad och de var tveksamma till om vi
skulle bidra till organisationsutveckling.

Hur tänker vi gå vidare?
Vi vill fortsätta samarbetet med CTF ändå, men vi får se under vilka former det kan bli och om det
finns andra pengar att söka.

Övrigt
Pernilla Kvist ska träffa socialnämnden tillsammans med brukarutvecklare 27 oktober.
David Bergström och Allan Hedman har haft enskilda möten med Fritid Helsingborg, Hiso och
Skåneidrotten. Härnäst ska de träffa brukarorganisationerna 25 oktober på Ria.

/David

