Gemensam ledningsgrupp utveckling
Vi bildar gruppen utifrån ett behov av att samordna och rapportera om vad som händer i våra olika
utvecklingsgrupper och projekt och ta upp strategiska frågor som är gemensamma för våra
organisationer.
Fasta ledamöter:
Bo Pettersson, Ria/G7
Ivan Kuzhicov, Vorta Drom
Per Norbeck, Bryggan (ej närvarande)
Ia Jonsson (ej närvarande)
Leif Redestig, socialförvaltningen
Anne Eskilsson, socialförvaltningen
Allan Hedman, socialförvaltningen
Pernilla Kvist, socialförvaltningen
David Bergström, socialförvaltningen
Vi kommer framöver att träffas varannan måndag eftermiddag (jämna veckor) 14:30 och ha en
formell ordning med kallelse och protokoll. Nästa möte blir 23 januari 14:30.
Protokollen ska vi sprida så brett det går, via olika kanaler. Vi utgår från öppnasoc och länkar sedan i
mejl och Facebookgruppen Utveckling av socialt arbete i Helsingborg. Vi måste se till att
nyckelpersoner som behöver informationen tar del av nyheterna antingen via mejl eller Facebook.

Gemensam utvecklingsgrupp
Gemensam utvecklingsgrupp har träffats en timme varannan måndag på Bryggan. I takt med att alla
projekt och arbetsgrupper har växt har intresset för och syftet med Gemensam utvecklingsgrupp
förändrats, men vi vill fortfarande ha kvar dessa möten, som är öppna för alla som är intresserade
och på så vis blir en inblick i och inkörsport till olika projektgrupper.
Förslaget som vi kom fram till på mötet den 12 december var att vi ska ha möten med Gemensam
utvecklingsgrupp en gång i månaden, men längre.
-

Kan det vara lämpligt med 2x45 minuter, med 15 minuters paus emellan?

Vi har då ett tema per möte och sedan kortare rapporter och punkter. Syftet med gruppen:
•
•
•

Information om vad som händer i olika arbetsgrupper och projekt, för alla som inte är direkt
delaktiga
Inkörsport för nya organisationer och personer som är intresserade av att delta i projekt
Bjuda in externa personer som är intresserade

Nästa möte: 16 januari
Agenda:
•

Staden anordnar CurioCity Mashup i juni, där socialförvaltningen ska hålla i en egen halvdag.

•
•
•
•

Presentation av Bryggans nya klubbhuschef?
Hur väcker vi idéer och vad händer sedan? (Exempel: personlig representant)
Rekryteringsgruppen
Rapport från arbetsgrupper och övrigt

Digitalisering
Det behövs en person som håller i trådarna för Digitalt utanförskap inom respektive verksamhet
(Vorta Drom och Ria). Vi ska diskutera med arbetsmarknadsförvaltningen om det går att rekrytera
personer som har övergripande ansvar för att samordna utbildningar och utbildare.
Det finns två ben: kurser och stöd/service. Vi behöver organisera stöd/service-delen, så att du vet
vem du ska vända dig till och när.

Stöd till föräldrar med barn i familjehem
Här finns mer att göra i Helsingborg och socialförvaltningen kommer att dra igång ett arbete. Till det
skulle vi behöva föräldrar med egen erfarenhet av att ha placerade barn. Vi tar upp det på nästa
möte.

Personlig representant
G7 håller på att bilda en liten grupp som ska finnas till hands som kamratstödjare i kontakt med
myndigheter. En person är rekryterad på en praktikplats på halvtid för att börja med detta. Hon
kommer både att röra sig i Bostad först lokal och på Ria.
Hur kan vi tillsammans organisera detta, så att socialtjänstens resurser utnyttjas bäst? Vi tar upp det
igen på nästa möte.

Lokal
Ivan har tittat på en lokal i källarplan (under Alfo Gross). Även Ria har tittat på den. Den är stor, 940
kvadratmeter och hyran är på 75 000. Det är för stort och dyrt för det vi söker just nu.
Även Fritidsbanken behöver en lokal på minst 200 kvadratmeter.
Varje organisation bör specificera vad det är de söker efter och vilka krav de har och sedan får vi söka
parallellt efter lokaler, men med möjligheten att samordna och samla oss i en större lokal om tillfället
uppstår. Vi tar upp det igen på nästa möte.

Nationell spridningskonferens för Bättre hälsa
Vorta Drom ska ha en nationell spridningskonferens tillsammans med Allmänna arvsfonden för
Bättre hälsa för unga romer. Datum är inte bestämt än (innan sommaren eller i september). De vill
inte bara bjuda in romer, utan vänder sig till alla som är intresserade av att jobba med bättre hälsa.
Vi tar upp det igen på nästa möte.

