Ledningsgrupp för utveckling 2 oktober 2017
Närvarande vid mötet:

Ivan Kuzhicov
Bosse Pettersson
Bengt Nilsson
Ann Abrahamsson
Håkan Hallgren
Samir Kafedzic
Gösta Strand
Anne Eskilsson
David Bergström
Pernilla Kvist (antecknar)

Gemensam utveckling – tema föreningars förutsättningar

David informerar om hur vi har planerat för den gemensamma utvecklingsgruppen med tema
föreningarnas förutsättningar. Socialnämndens ordförande Ann-Christine Borgman (MP) kommer att
närvara och berätta om hur nämnden tänker kring vår samverkan med föreningar inom området för
socialt arbete. Eva Kollberg från föreningsbidrag kommer också att närvara samt Jörgen Wahlström
från Röda korset, som är projektledare för en ny paraplyorganisation.
Diskussion om hur vi kan få fler föreningar till att komma på mötet, vore bra om vi kunde få till en
bredare diskussion och att fler föreningar inom området för socialt arbete kunde vara med i dialogen.
Bengt kommer att informera om mötet på LP och Verdandi, Ivan sprider informationen till föreningar
i Invasam som kan vara intresserade. Samtliga närvarande sprider informationen i sina nätverk.

Samverkan med idéburen sektor

Diskussion om hur vi kan kraftsamla i sysselsättningsfrågor, borde vara en fråga som är intressant för
många föreningar. Ria är intresserade, likaså G7 och Vorta Drom.
SOF, AMF och Regions Skåne har fått uppdrag att samverka kring sysselsättningsfrågorna. Det måste
vara lättare att få tillgång till sysselsättningsplatser och finnas lägre trösklar för att komma igång. På
den tidigare verksamheten Återvinningen var trösklarna lägre. Där hade du hade din plats, du kanske
var borta i några dagar/en vecka men sen kunde du komma tillbaka igen. Vi kanske behöver mer av
denna typ av verksamheter.
På Mobiliseringskursen på socialhögskolan fanns det grupper som hade funderat kring sysselsättning.
Finns det något där som vi skulle kunna använda?
Pernilla tar kontakt med Åke Malmén om vi kan få med någon från Region Skåne till gemensam
utvecklingsgrupp den 27 november.
Utvecklarna inom SOF stämmer av med Vuxen om vad som är på gång och Ann och Samir stämmer
av inom AMF.

Gemensam utbildning i tjänstlogik

Arbetsmarknadsförvaltningen planerar en utbildning i tjänstelogik, med föreläsare från Centrum för
tjänsteforskning (Karlsrad universitet). Ska vi göra den gemensam för socialförvaltningen och
brukarorganisationerna? Diskussion om upplägg, om det ska vara en storföreläsning så att vi når
många eller om det är bättre med mindre grupper. Det ena behöver inte utesluta det andra. Samir,
Pernilla och Pernille (AMF) kommer att träffas för att jobba vidare med frågan.

Rapport från gemensamma utvecklingsarbeten

Digitalt utanförskap
Pernilla informerar om vad som är på gång inom Digitalt utanförskap. Vi finns nu på biblioteket en
dag i veckan och tror att denna form av samverkan kan gynna digital inkludering för en större publik.
Det finns stor potential inom biblioteken och våra samverkanspartners ser gärna att vi sprider
verksamheten till bibliotekens filialer om det hela faller väl ut. Biblioteket kommer att anlägga en
”digidelplattform” på plan två där det kommer att finnas bra digital utrustning och där man även ska
kunna få hjälp att använda den. De kommer att jobba med olika teman när det drar igång i februari
och det första temat är boende. Den 1 december är det deadline för att komma in med förslag på
aktiviteter från era respektive verksamheter på temat boende.
Kurser är även på gång på Mötesplats Etableringen där vi har hjälpinstruktörer på både arabiska och
tigrinja. Det finns också service på Ria samt flera av våra boende inom SOF.
Open College Network (OCN)
Sex medarbetare från socialförvaltningen fick möjlighet att gå handledarutbildning i
valideringsmetoden OCN. Henrietta på AMF kommer att fungera som sammankallande för dessa sex
personer och se till att de får bra förutsättningar för att fungera som handledare.

