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Lokaler
Olika möten är på gång nu i veckan. Vi har påbörjat ett lokalprogram, för att identifiera vilka behov
och gemensamma beröringspunkter som finns. Vi arbetar med två spår parallellt, ett gemensamt för
Fritidsbanken, Vorta Drom och Ria och ett separat spår för varje organisation.
Vi får veta att det finns ett källarutrymme på Bryggan där föreningen inte bedriver verksamhet och
som eventuellt skulle kunna användas till annan verksamhet. Lokalen är 70 kvadratmeter, men det är
mycket lågt i tak.

Stöd till föräldrar med placerade barn
Det finns en önskan från socialförvaltningen om att kunna bygga upp ett stöd för föräldrar med
placerade barn. Hur kommer vi i kontakt med föräldrar med placerade barn? Flera menar att det är
först när man är i behandling och har påbörjat sin process som man är mottaglig för att kunna ha en
konstruktiv diskussion kring detta.
Brukardeltagarna börjar ta upp frågan i sina nätverk och tar sedan ställning till om vi behöver något
skrivet material. Vi kan meddela på Facebook och Öppna soc att vi söker personer med erfarenhet
inom området.

Nationell spridning av Bättre hälsa för unga romer
Denna punkt bordläggs tills nästa möte eftersom Ivan inte har möjlighet att närvara idag.

Personlig representant
Bosse berättar att en av G7s medlemmar uppmärksammat problemet med att många brukare känner
sig osäkra inför ett första besök hos socialtjänsten. De hade gärna önskat att någon person från
exempelvis föreningen kunde följa med som ett slags personlig stöd.

G7 anser att förslaget är så bra att de redan har påbörjat ett arbete. Anki (som gett förslaget) har fått
praktikplats på G7 för att bland annat arbeta med denna fråga. Hon kommer att göra kartläggningen
av hur vi ska kunna lägga upp arbete med en personlig representant, samt påbörja arbetet med att
bygga upp en bank av representanter. Vilket kontaktnät behöver gruppen? Vilka kunskaper behöver
de? Hur bygger vi upp förtroende för en personlig representant? Även Bryggan är intresserade av
delta i detta arbete.
Vi bildar en arbetsgrupp. I första hand är Allan, Per och Bosse är involverade i arbetet, förutom Anki.

CurioCity Mashup
Staden arangerar en stor konferens för offentliga verksamheter på Arenan 2-3 juni. Socialtjänsten är
ombedd att delta. Det vi förväntas visa är det utvecklingsarbete vi bedriver tillsammans med
brukarorganisationerna. Vi vet mer om förutsättningarna på nästa möte. Det viktiga är att få fram det
som är gemensamt för vårt utvecklingsarbete. Vi behöver formera en arbetsgrupp för planering av
arbetet inför konferensen. Frågan tas upp vid nästa möte.

Samskapade utredningar/tjänster
Detta är ett utvecklingsarbete som har två delar, en som berör vuxen och en som handlar om barn
och unga. Syftet med arbetet är att öka samskapande i de sociala tjänsterna för att få bättre tjänster.
Alltför många brukare upplever sig mer som ett objekt i tjänsteprocessen. Ambitionen är att öka
graden av samskapande, det vill säga att brukaren i större utstäckning är aktiv i sin utredning och
insats.
Gällande barn och unga har vi ett samarbete med nationella organisationen Maskrosbarn, som har
goda nätverk hos barn och unga. Det blir delvis ett annorlunda upplägg för denna del av arbetet, där
unga kommer att involveras i delar av processen. Maskrosbarn har fått medel från Allmänna
arvsfonden för att bidra till kommuners utvecklingsarbete gällande barn och unga. Vi planerar för en
gemensam dag med Maskrosbarn, ungdomar och socialsekreterare i mitten på mars.
Vi ser även över möjligheterna för uppföljning och dokumentation av arbetet med digitala medel,
något som vi hoppas att ungdomarna kan delta aktivt i.

Planering av nästa Gemensamma utvecklingsgrupp (13 februari)
Gruppen beslutar att temat för nästa utvecklingsgrupp blir CurioCity.

Stadsbyggnadsförvaltningen
Stadsbyggnadsförvaltningen har erbjudit att ge en guidad tur av ett utegym i Helsingborg stad. De vill
gärna få in synpunkter från brukare. De saknar en naturlig kontaktyta mot gruppen och är därför
tacksamma för samverkan.

Förslaget uppfattas positivt. Eventuellt kan vi kombinera en sådan guidad tur med exempelvis
korvgrillning. En inbjudan kan då gå ut via föreningarna. Ia och Allan jobbar vidare med frågan.

Vid pennan
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