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Kommunikation 
David ska jobba med brukardelaktighet/brukarkommunikation under ett år, som ett Prio-projekt för 
psykisk hälsa. Förutom kommunikation kring våra gemensamma utvecklingsprojekt kommer han att 
ha i uppdrag att vidareutveckla kommunikation med brukare och brukarorganisationer och förbättra 
tillgänglighet för brukare genom bland annat klarspråk. Alla är välkomna med förslag på vad han ska 
göra och prioritera. 

David ska kontakta arbetsmarknadsförvaltningens kommunikatörer för att se hur vi kan samverka 
framöver. 

Öppnasoc.se 
Öppnasoc kommer att bli än viktigare som en gemensam plattform för kommunikation, inte bara för 
socialförvaltningen. Förhoppningen är att fler vill vara med och bidra med innehåll, för att göra sidan 
mer levande. Socialförvaltningen ser gärna att arbetsmarknadsförvaltningen blir mer involverade i de 
delar där vi har gemensamma målgrupper och projekt. Tips kan skickas till David. Bengt finns också 
tillgänglig för att göra reportage med text och bild. 

• Kan vi göra det möjligt att lämna feedback på förvaltningarnas tjänster på öppnasoc? 
• Det bör finnas mer lättillgänglig information, till exempel film – inte bara protokoll! 
• Det är bra med direktsändningar av intressanta föreläsningar och paneldiskussioner. 

I Facebookgruppen Utveckling av socialt arbete i Helsingborg kan vem som helst bidra, utan 
mellanhänder. 

https://www.facebook.com/groups/utvecklingsochelsingborg


 

Jag kan – Din hälsa 
Sandra kommer att jobba med studiedelen av Jag kan. ESF sa nej till pengar för öppen 
sysselsättning/fritidsverksamhet och därför kommer projektet att få en delvis snävare inriktning mot 
utbildning och/eller arbete. 

Det finns ett intresse av att bilda grupper kring fritidsaktiviteter ändå. Om vi har en person som är 
lämpad för att bedriva en fritidsaktivitet och är berättigad till extratjänst kan vi lösa det ändå, som en 
vidare del i vår samverkan kring hälsa. 

Vi har alla sett behovet av att arbeta med hälsa. Hur kan vi använda de resurser som samhället redan 
har och matcha mot behoven? 

 

Sysselsättning 
Det är väldigt individuellt vad du är berättigad till, när det gäller till exempel extratjänst. Det kan 
uppfattas som orättvist. Här behöver vi vara tydligare. Det är svårt att ändra på de regler som finns.  

Formerna för engagemang måste vara individuella. Du ska vara välkommen att bidra i våra projekt 
även om du till exempel har sjukersättning, men du kan inte få en tjänst då. 

Hur kommer brukarutvecklarna vidare mot en varaktig sysselsättning? När individen är redo, ska det 
finnas en rad möjliga insatser för att gå vidare, men det finns ingen garanti för att alla kan få en tjänst 
inom projekten. 

 

Syftet med gruppen 
Vilka gemensamma mål har vi egentligen? Behöver vi ha ett styrdokument, med gemensamma mål? 

• Servicepolicyn är viktig att utgå ifrån i det vi gör. 
• Vi ska verka för innanförskap och invånare som medskapare, för bättre sociala tjänster. 

Räcker det som mål? 

 

Vorta Drom anordnar filmvisning/diskussion 
Vorta Drom vill visa filmen Jag, Daniel Blake: https://youtu.be/peyEQ2XhecI och ha en diskussion om 
den. De återkommer med tid och plats för detta. 

 

Digitalt utanförskap och samverkan med biblioteket 
Eva Hveem och Daniel Petersson presenterar hur biblioteket jobbar med digitalt utanförskap.  

Biblioteket är till för alla och kräver inget av sina besökare. 

https://youtu.be/peyEQ2XhecI


”Folkbiblioteken ska verka för att öka kunskapen om hur informationsteknik…” 

Besökarna ska lära sig att komma igång med tekniken, men också vad som händer sedan. 

Fram till och med mars kommer det att finnas drop in på onsdagar för teknikhjälp, som bemannas av 
våra brukarutvecklare. Samarbetet fungerar bra och vi ska se hur vi kan utöka det så småningom. 

Det här sättet att arbeta ger instruktörerna en möjlighet att komma ut och bidra och känna 
samhörighet. De skriver dagbok om vad de har gjort och vad de inte har kunnat hjälpa till med. 

Digidel 
Stadsbiblioteket ska samla sin digitala teknik på en plats ”Digidel” på andra våningen och göra det till 
en testplats för digitala tjänster, där förvaltningar kan träffa invånare. Invigning är den 13 februari. 
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