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Hälsa
Den 17 maj ordnar vi en hälsodag tillsammans på Gröningen, där vi kombinerar att
stadsbyggnadsförvaltningen håller instruktioner om hur du använder stadens utegym, med andra
aktiviteter som brännboll, yoga och korvgrillning. En inbjudan till de berörda kommer ut inom någon
vecka. Målgrupperna är alla som på något sätt är aktiva i vårt utvecklingsarbete:
brukarorganisationer, arbetsmarknadsförvaltningen, socialförvaltningen och
stadsbyggnadsförvaltningen.
Tanken är att projektet sedan ska gå vidare i arbetet för en bättre hälsa, med brukarinstruktörer, i
samma anda som vi jobbar med Digitalt utanförskap.
En annan del i hälsoprojektet kan vara att ge stöd för att få personer i utanförskap att gå på sina
vårdbesök och hälsokontroller.

Rekrytering
Socialförvaltningen vill ha med brukare vid rekrytering av nya medarbetare. De har haft fackliga
förhandlingar om detta och kommer att starta i liten skala inom vuxens utredningsteam för
socialpsykiatri.
Forskaren Arne Kristiansson vid socialhögskolan, Lunds universitet, kommer att följa arbetet för att
mäta effekterna.
Tanken är att det redan i annonsen ska stå att brukare kommer att medverka vid rekryteringen och
förhoppningen är att det kommer att attrahera de sökandena vi vill ha, med en känsla för brukarens
medskapande. Brukarrepresentanten ska vara med i hela processen, från kravspecificering till beslut.

10 maj – tillitsdelegationen
Tillitsdelegationen är tillsatt av regeringen för att arbeta för en mer tillitsbaserad styrning av offentlig
sektor. I uppdraget ingår att undersöka hur vi kan arbeta mer med kvalitet i offentliga tjänster och
lära oss att mäta det faktiska utfallet av insatser för den enskilde. Målet är styrning genom tillit,
snarare än kontroll.

Vi i Helsingborg blev inte utvalda att delta i projektet, men den 10 maj kommer de ändå och besöker
oss. Vi tänker att Ledningsgrupp för utveckling ska vara en del av programmet under besöket.
Vi upplever att vårt sätt att arbeta med utveckling har lett till en ömsesidigt högre tillit, till exempel i
förhållandet till romerna, genom projekten Bättre hälsa och Po Drom.
http://tillitsdelegationen.se

Samskapade tjänster för ungdomar
Socialförvaltningen har inlett ett samarbete med frivilligorganisationen Maskrosbarn, för att få igång
ett utvecklingsarbete tillsammans med ungdomar. Den 25 mars höll de tillsammans en workshop, där
ungdomar, socialsekreterare, Maskrosbarn och utvecklare deltog.
Det kom in många synpunkter som går att arbeta på både direkt och på sikt. Mycket handlar om
bemötande och hur vi kan jobba mer på ungdomarnas villkor.
En annan lärdom var att vi måste tänka till om vilka digitala tjänster som egentligen efterfrågas. Det
är till exempel inte många ungdomar som använder Facebook.

Brist på information och kommunikation
Arbetsmarknadsförvaltningen har genom sina workshops med invånare sett ett stort behov av att
förbättra informationen och kommunikationen kring sina tjänster. De behöver nå ut till fler.
De vill gärna ha stöd av socialförvaltningen i arbetet med klarspråk och digitalt utanförskap.

Digitalt utanförskap
Projektet växer och det börjar bli många delar att hålla ihop. Vi behöver få till en tjänst som
samordningsansvarig. För detta behöver vi reda ut vad som gäller för anställningar inom projektet
”staden som samhällsbyggare”.

Nästa möte
Arbetsmarknadsförvaltningen är upptagna vid nästa bokade tillfälle 20 april. Vi flyttar mötet till 19
april 10:30-12:00. Vi återkommer med lokal.

