Ledningsgrupp för utveckling 20 februari
Närvarande
Bo Pettersson Ria/G7
Ia Jonsson
Allan Hedman, socialförvaltningen
Gösta Strand, arbetsmarknadsförvaltningen
Leif Redestig, socialförvaltningen
Pernilla Kvist, socialförvaltningen
David Bergström, socialförvaltningen (antecknar)
Frånvarande
Ivan Kuzhicov, Vorta Drom
Anne Eskilsson, socialförvaltningen
Per Norbeck, Bryggan

Lokalfrågan
Vorta Drom och G7 har inga egna lokaler och Ria söker fler/större lokaler. Dessutom söker vi en lokal
för Fritidsbanken. Antingen hittar vi en lokal där alla får plats, med cafédel, kontor och verksamhet
eller får vi lösa det var och en för sig. Oavsett kan vi söka och titta på alternativ tillsammans.
Målet är att integrera våra olika verksamheter, även fysiskt.
-

DHR (förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder) och Röda korset har samordningsroller
med eventuella möjligheter till att dela stora lokaler.
Tillgänglighet är viktigt, så lokalen bör ligga centralt.
Hur många arbetstillfällen kan det ge för våra brukare?

Till nästa möte (9 mars) ska vi försöka ha ett lokalprogram färdigt.

Hälsa
På Gemensam utvecklingsgrupp 13 februari pratade vi om hur vi kan samverka kring frågor om hälsa.
Vorta Drom vill gärna dela med sig av sina erfarenheter av Bättre hälsa för unga romer och samverka
med andra. Fritidsbanken kommer att ge ytterligare möjligheter till samverkan. G7 anordnar gärna
fritidsaktiviteter tillsammans med andra.
-

Här skulle vi kunna hitta kvalificerade arbetsuppgifter för personer på väg ut på
arbetsmarknaden.
Kan vi bilda gemensamma grupper som lär sig laga hälsosam kost?
Hur kan vi gå vidare med frågan om hur vi kan nyttja stadens utegym?
Stadsbyggnadsförvaltningen står gärna till tjänst med instruktörer för hur vi använder
gymmen.

Brukarorganisationerna gör många aktiviteter var för sig, men vad kan vi göra tillsammans? Kan vi
anordna en aktivitetsdag i vår med någon form av femkamp där du får prova på olika aktiviteter. Ska
vi även vända oss brett till allmänheten? Kanske en vårfest på Gröningen?

Personlig representant
Personlig representant är en stödperson med egen erfarenhet av socialtjänsten som följer med andra
brukare i möten med socialtjänsten och andra myndigheter eller vid vardagliga ärenden.
I synnerhet för projektet om samskapade utredningar kräver det att den som kommer till sin första
kontakt med socialtjänsten är förberedd och har kunskap om vad som väntar. Ju bättre kunskap
personliga representanter har desto mer kan de bidra till detta.
-

De får också en viktig roll i att jobba uppsökande med att nå ut till personer som behöver
motiveras för att söka stöd.
Kan vi prata med Kerstin Stöckl om hur de jobbar med integration i kompisnätverket?
Det skulle spara en hel del tid och resurser att ha en anställd som jobbar med detta och
minimerar brister och behov av kompletteringar vid ansökningar.

CurioCity Mashup
Helsingborgs stad arrangerar Chefsdagar/”CurioCity Mashup” på Helsingborgs arena 1-2 juni. Syftet
är att sprida goda exempel till ledare i offentlig förvaltning från hela landet.
Vi kommer att ha en presentation om tjänsteinnovation och brukardelaktighet på 25 minuter från
stora scenen. I samband med detta kommer staden också att arrangera en mässa i B-hallen, med
olika teman. Vi är inbjudna att medverka i en monter under ”Tjänsteinnovation genom involvering”
för att presentera vårt utvecklingsarbete med brukardelaktighet. Hur lägger vi upp detta?
-

Kan vi göra en vägg som visar hur det är att leva i olika former av utanförskap, med foton och
citat? Med intryck om hemlöshet/psykisk ohälsa, genom brukarnas egna bilder.
Idén om att besökarna ska kunna ställa ”vanliga” frågor till våra brukarutvecklare behöver
utvecklas.
Vad är det vi vill fråga? Vad är det vi vill svara på?

David ska jobba vidare med detta och behöver stöd av en arbetsgrupp.

Gemensam utvecklingsgrupp 13 mars
Det nya upplägget med ett längre pass och två delar – en temadel och en allmän del – fungerade bra
på mötet 13 februari.
•
•
•
•

Kan lokalfrågan vara ett huvudtema?
Fritidsbanken har varit i Eslöv.
Hälsodagen/vårfest i maj.
Uppföljning av digitaliseringsfrukosten 7 mars?

Övrigt
Biblioteket ska vara med i en internationell vecka, Get online, och vill att vi ska vara med och
presentera vårt arbete med digitalt utanförskap. Du kan läsa mer om detta här.

