Gemensam utvecklingsgrupp 13 mars
Närvarande
Bent Nielsen, IFS
Pernilla Kvist, socialförvaltningen
Leif Redestig, socialförvaltningen
Maria Berglund, Ria/Hela människan
Anki Sörensen, G7
Bo Pettersson, Ria/Hela människan, G7
David Bergström, socialförvaltningen

Ledningsgrupp för utveckling 9 mars
AMF gör oss sällskap med tre representanter i Ledningsgrupp för utveckling från och med nu. Vi hade
en bred diskussion om gruppens syfte, mål, mandat och sammansättning.
Socialförvaltningens HR-chef Martina Elofsson deltog och ser bland annat mycket positivt på
brukarmedverkan vid rekrytering.

Lokaler
Vi har tittat på möjligheten att ha gemensamma lokaler för olika föreningar med behov: Vorta Drom,
Ria och G7. Vi fortsätter att titta på lämpliga lokaler tillsammans, men vi låter inte tanken på att hitta
en gemensam lokal hindra någon från att hitta egna lösningar.

Fritidsbank
En grupp från Fritidsbanken har varit på studiebesök i Eslöv, som nyligen har kommit igång med sin
verksamhet. Där har de löst lokalfrågan genom att ha en mindre utlämningslokal och lager och
reparation på annan plats. Det är viktigt med en någorlunda central och tillgänglig lokal.
Nu lutar det åt att vi drar igång i mindre skala.
Tanken är att det också kommer att finnas ett nätverk ute i områdena via idrottsföreningar, skolor,
fritidsgårdar och andra befintliga mötesplatser. Målet är att nå ut till invånare ur alla
samhällsgrupper.
Det kommer förhoppningsvis att leda till flera nivåer av sysselsättningsplatser, där du kan jobba efter
förmåga.

Hälsodag
Vi pratade på förra mötet om att göra en större tillställning kring erbjudandet från
stadsbyggnadsförvaltningen om prova-på-tillfälle av utegym. Där kunde vi göra en gemensam
hälsodag/vårfest med aktiviteter och korvgrillning på Gröningen.
Vilka kan driva frågan vidare? Allan kan hålla ihop gruppen, men vi behöver representanter för de
olika organisationerna.

Digitalisering
Den 7 mars höll socialförvaltningen, stadens enhet för forskning och utveckling (FoU) och Campus
Helsingborg i ett frukostmingel om digitalisering av socialtjänsten. Två forskare, Lupita Svensson och
Stefan Larsson, har med stöd av FoU gjort en översikt över vilken forskning som finns på digitalisering
av socialt arbete. Du kan läsa den här:
http://portal.research.lu.se/portal/sv/publications/digitalisering-och-socialt-arbete--enkunskapsoeversikt(2d9f41ad-bef2-4147-93a0-e79761ef9334).html
De pratade bland annat om digitaliseringens vågor. Första vågen av digitalisering var mer system för
att kontrollera verksamheten och föra information uppåt, inte så mycket för att stödja medarbetarna
i fronten. Andra vågens digitalisering ser mer till användarnas behov och önskemål.
Malmö har testat en chatt där du kan vara anonym när du kontaktar socialtjänsten. Där kan du också
på ett annat sätt välja ämne och styra konversationen. Den kompletterar ”Soctanter på nätet” som
fungerar som ett öppet forum för frågor och svar.
Jennie Pålsson pratade om det digitala utanförskapet, där många av våra målgrupper saknar
kunskapen om hur du använder de digitala hjälpmedlen. Jennie är med och driver vårt projekt där
brukare lär brukare.

Övrigt
Personlig representant
Ju större kunskap de personer som följer med och stöttar brukare i kontakterna med socialtjänsten,
desto bättre för verksamheten.
Digitala tjänster
Nu påbörjar vi en försöksverksamhet med personer som kallas till samtal med socialförvaltningen i
samband med LOB (lagen om omhändertagande av berusade). Går det att sänka tröskeln till kontakt
genom att erbjuda digitala alternativ?
Rekrytering
Vi hoppas att snart komma igång med en grupp brukare som kan vara med vid rekryteringar på
socialförvaltningen.
Digitalt utanförskap
Digitalt utanförskap har haft lite otur med att få ihop delar av projektet. Det har varit strul med tider,
datorutrustning och annat.
Ny verksamhetschef på Ria
Ria har ny verksamhetschef och ny personal och kommer att komma igång med full verksamhet så
småningom.
G7
G7 ska ändra om rutinerna så att kamratdelen och det sociala arbetet inte krockar.
Klarspråk
Klarspråksgruppen söker folk med erfarenhet av socialtjänsten. Uppdragen handlar om att granska
socialtjänstens texter på webb, i broschyrer och i brevmallar. Du jobbar i regel hemifrån, några

timmar i månaden och får timarvode för detta. Tillgång till dator och uppkoppling krävs. Du behöver
inga specifika språkkunskaper, men ska kunna läsa och göra dig förstådd på svenska. Läs mer på
öppnasoc.se.
Sysselsättning
Sysselsättning är en viktig del för att få personer ut ur utanförskap av olika slag. Många av våra
projekt ger möjlighet till meningsfull sysselsättning, som kan leda vidare ut mot arbetsmarknaden.
Inbjudan till anhörigstöd
Bent skickar med en inbjudan till ett öppet möte för anhöriga/närstående till allvarligt psykiskt sjuka
3 maj i Lund (se bilaga).

