Gemensam utvecklingsgrupp 29 maj
Närvarande
Maria Berglund, Ria/Hela människan
Marianne Larsen, Fontänhuset
Ivan Kuzhicov, Vorta Drom
Anne Eskilsson, socialförvaltningen
Pernilla Kvist, socialförvaltningen
Thomas Naujocks, RSMH
Bengt Nilsson, G7
Leif Redestig, socialförvaltningen
Gösta Strand, arbetsmarknadsförvaltningen
Bent Nielsen, IFS Schizofreniföreningen
Håkan Hallgren, brukarutvecklare Digitalt utanförskap
David Bergström, socialförvaltningen (antecknar)
Ia Jonsson, Fontänhuset
Jörgen Wahlström, Röda korset

Hälsa/hälsodag
Vårfest/hälsodag 17 maj blev ett lyckat arrangemang efter förutsättningarna. Det var totalt ett 90-tal
besökare och som mest 60 åt gången.
•
•
•

Kan vi öppna upp för att förbipasserande som blir intresserade kan delta?
Vi kan skylta tydligare vad vi gör.
Hur ska vi göra för att fler tjänstemän från staden ska ta sig till hälsodagen nästa gång? Kan vi
lägga in det mer uttalat på arbetstid?

Planen nu är att göra en framtidsverkstad kring hälsa till hösten.

Frukostdialog 31 maj
Socialförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen anordnar information om brukarmedverkan
vid rekrytering och validering av informell kompetens via OCN (open college network), onsdagen 31
maj. Socialsekreterare, brukarorganisationer och brukarutvecklare är välkomna.

CurioCity Mashup 1-2 juni
Vi ska vara med på tre ställen under Helsingborgs stads chefsdag och innovationskonferens för
offentliga verksamheter. Leif Redestig och Ia Jonsson ska hålla två presentationer tillsammans med
Therese Jarland från Maskrosbarn om vårt arbete med tjänstelogik och brukardelaktighet på
fredagen den 2 juni.

I en monter ”Brukare blir utvecklare” ska brukare berätta om sin väg från
hemlöshet/missbruk/psykisk ohälsa till att bli delaktiga i socialtjänstens utvecklingsarbete. Vi hoppas
få till kvalitativa samtal i sköna fåtöljer. Bengt Nilsson, Bo Pettersson, Ann-Kristin Sörensen, Ia
Jonsson, David Bergström och Sandra Broström är på plats i montern.
I en annan monter ska vi presentera ”Digitalisering av socialtjänsten”, där även Digitalt utanförskap
ska vara en del, genom Jennie Pålsson och Pernilla Kvist.

Tema: samverkan mellan frivilligorganisationer med social inriktning
Det finns behov av att samverka kring kommunikation (få personer i respektive målgrupp att hitta
rätt och rekommendera varandra, bygga nätverk), lokaler, kompetens (kring att söka pengar,
redovisning av ekonomi och arbetsgivaransvar) och mobilisering av frivilliga och styrelsemedlemmar.
Hur kan vi länka samman föreningsverksamheten med samhället i övrigt och hitta gemensamma
intressen? Vem gör vad och vem kan tänka sig att betala?
•

•
•
•

Flera föreningar har sina egna riktlinjer och nationella samverkansorganisationer. Behovet av
samverkan varierar därför. För Fontänhuset innebär det också att de inte kan åta sig uppdrag
från någon annan.
Var och en ska kunna delta i en paraplyorganisation efter sina önskemål och förutsättningar,
och kunna välja vilka delar de vill samverka kring.
Det gäller till exempel att överbrygga glappet mellan organisationer och kunna slussa
individer till rätt förening.
De föreningar som inte mäktar med att göra större arrangemang själva ska kunna hitta fler
intressenter att samverka med.

Idag bygger många av organisationerna verksamheten på föreningsbidrag från staden. Behöver det
vara så? Vorta Drom driver två projekt (Bättre hälsa för unga romer och Po Drom) genom IOP-avtal
(idéburet offentligt partnerskap) med staden. Helsingborgs stad kan inte bara bidra med pengar utan
även med arbetstid hos tjänstemän för att stötta.
Jörgen Wahlström är anställd som samordnare på Röda korset för att utreda behoven av en
paraplyorganisation för stadens frivilligorganisationer med social verksamhet. Han är nu ute och
träffar organisationerna för att kunna göra en sammanställning om vilka behov som finns.

Utvärdering och planering av Gemensam utvecklingsgrupp
Nu har vi testat att ha längre möten (två timmar) en gång i månaden i stället för en timme varannan
vecka. Hur har det fungerat och hur ska vi göra till hösten?
•
•
•

Det fungerar bra med längre möten mer sällan, så kan vi fokusera bättre och skapa tydliga
teman.
Det är viktigt att mötestiden är välanvänd och att vi gör nytta tillsammans.
Vi har skapat ett nätverk som hittar gemensamma projekt vilket är väldigt positivt.

Vi bestämde att vi ska ha ett möte till innan semestrarna: 19 juni, klockan 12:00 på Bredgatan. Då
bjuder socialförvaltningen på lunch.

Övrigt
•
•

Kan vi göra en gemensam filmafton och visa ”Flickan, mamman och demonerna”?
Hela människan och Kronofogdemyndigheten har en kurs i överskuldsättning i höst. Mer
information kommer från Maria inom kort.

