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Tillitsdelegationen
Regeringens tillitsdelegation kommer på besök 10 maj. Våra utvecklingsprojekt ska vara med som ett
exempel på hur vi kan jobba med alternativa styrningsmodeller i staden.
Våra projekt bygger på tillit från ledningen att de frågor vi driver är till nytta för våra invånare. Våra
möten är öppna i den mån att alla kallelser, protokoll och möten är tillgängliga för alla som vill ta del.
Alla projekt bygger på samverkan mellan stadens förvaltningar, brukarorganisationer och övriga
invånare.
Vilka svårigheter har vi stött på som vi kan ta upp?
-

Den i grunden hierarkiska organisationen är svår att påverka när det gäller större
förändringar.
Det är svårt att få utrymme i budgeten, eftersom den är ganska låst till vilka verksamheter
som redan finns.

Fritidsbank
Projektplanen för Fritidsbank är ute på beslutsrunda för att få en budget. Det kan finnas möjlighet att
få tillgång till en lokal för butiksdelen genom Fritid Helsingborg. Reparationer kan göras i
arbetsmarknadsförvaltningens befintliga lokaler.
Får vi beslut om budget och en lämplig lokal kan vi komma igång i liten skala inom en månad. Målet
är att komma igång i höst, lämpligen till höstlovet (vecka 44).

Hälsodagen 17 maj
Just nu håller arbetsgruppen på att lösa många praktiska detaljer kring dagen. Inbjudan håller på att
gå ut. Hur många deltagare ska vi räkna med?
Internt bjuder vi i in via öppnasoc, intranät och facebookgrupp. Vi uppmuntrar även socialsekreterare
att bjuda in sina klienter.

OCN – Open College Network
OCN är en metod för att validera informella kompetenser och nu har arbetsmarknadsförvaltningen
tecknat ett licensavtal för hela staden. Metoden går även att använda för att validera till exempel
daglig verksamhet inom LSS.

För att använda metoden kan förvaltningarna i staden utbilda egna handledare. Deras bedömningar
verifieras sedan av en internkontrollant. Det finns en databas med färdiga valideringsmallar. Saknas
en lämplig mall går det att beställa en sådan.
Det här skulle gå att använda för dem som deltar i våra utvecklingsprojekt. Verktyget kan, om det
används rätt, vara mycket användbart för socialarbetarna och deras klienter för att fokusera på de
egenskaper och färdigheter hos klienterna som de är bra på och som de ser som viktigt att få ”papper
på”.

