
Ledningsgrupp för utveckling 12 april 

Närvarande 
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Håkan Hallgren 
Bengt Nilsson 
Vanjuska Ivanov 
Sorina Costea 
Anne Eskilsson 
Victoria Bradic 
Samir Kafedzic 
Gösta Strand 
Ia Jonsson 
Leif Redestig 
Bo Pettersson 
Thomas Naujocks 
Ann Abrahamsson 
Mercedes Bogdanov 
David Bergström 

 

Områdesarbete Adolfsberg 
Lokalen som Vorta Drom hyr har varit öppen från 1 mars och har öppet klockan 8:00–17:00 alla 
vardagar. Tisdagar och onsdagar är det eftermiddagsskola för 16 romska barn och ytterligare 8 barn 
från området.  

De jobbar också med catch up-metoden tillsammans med en specialpedagog, för att barnen ska 
komma ikapp i ämnen de behöver extra stöd i för att få en bra start i skolan. Fem barn har detta stöd 
idag. De får träna på alfabetet, läsa, skriva, matte och talförmåga. 

De jobbar även med barn och föräldrar när det gäller hälsa och kost. Det finns träningsaktiviteter 
flera gånger i veckan. Yoga är en återkommande hälsoaktivitet. 

Sysselsättningsprojektet Po drom arbetar nu med hela området, inte bara med romer. Hittills har fem 
personer kommit ut i arbete och tre i studier. 

En gång i veckan är det digitalt utanförskap med Thomas och Pierre. 

De samarbetar med en rad aktörer i området: Vittraskolan, Träffpunkten, kyrkan och Öppna 
förskolan/Familjecentralen Alfahuset. Tillsammans ska de ordna en officiell invigning och 
områdesdag den 5 maj. 



De jobbar även på att få föräldrar att låta sina barn att gå på förskola och/eller besöka öppna 
förskolan. Det ger en fördel innan skolan börjar. Det finns fortfarande en misstro från romer för att 
sätta barnen i förskola. 

• Det finns pengar att söka för skollovsaktiviteter genom Fritid Helsingborg. 

 

Utvecklingsarbete som insats 
Vi ska undersöka möjligheten att göra delar av vårt utvecklingsarbete som en insats för personer som 
vill in på/tillbaka till arbetsmarknaden genom en tidsbegränsad praktik. Det skulle i första skedet 
handla om Digitalt utanförskap och en idé om invånarreportrar. 

Det här är en möjlighet – ett erbjudande som du kan söka dig till. Det kommer även framöver att 
krävas olika verktyg för olika personer. Det nya här är att socialförvaltningen i samverkan med 
arbetsmarknadsförvaltningen försöker ta ett ansvar för att ett engagemang i våra utvecklingsprojekt 
ska kunna leda vidare för den enskilde, så att det inte blir en inlåsningseffekt. 

Arbetsmarknadsinsatser går ut på att rusta individerna för att komma vidare i sin utveckling. Ett 
halvår eller års erfarenhet gör stor skillnad för den som stått utanför arbetsmarknaden länge. Du får 
erfarenhet, kompetensutveckling, validering, intyg, referenser, kontakter, vägledning och matchning. 

• Det är arbetsförmedlingen som beslutar om praktikplatser. Försäkringskassan kan också 
pausa sjukersättning för att personen ska prova att arbeta. Vi bör få med oss dem på banan. 

 

Sammansättningen av den här gruppen 
Vilka representerar arbetsmarknadsförvaltningen bäst i den här gruppen? Samordnarna i de olika 
verksamheternas utvecklingsgrupper är de som har mandat att förändra de operativa frågorna: 
Gösta, Sandra och Michelle. Ann och Samir, som jobbar mer strategiskt, tar därmed ett kliv tillbaka 
och lämnar gruppen. 

 

Utbildningsdagar i tjänstedesign 
Den 30 maj arrangerar vi en heldagsutbildning i tjänstedesign på socialförvaltningen. Till den behöver 
vi personer som kan ställa upp på intervju om erfarenhet av möte på socialförvaltningen. Är du 
intresserad kan du kontakta david.bergstrom@helsingborg.se. Det finns också platser för 
brukarutvecklare som vill gå utbildningen. Det går att anmäla sig till 
richard.hylerstedt@helsingborg.se, senast den 18 april. 

 

I, Daniel Blake 
Vi skjuter på arrangemanget till augusti, eftersom det är så mycket annat som händer i maj-juni och 
tiden för marknadsföring börjar bli kort. Ett preliminärt förslag är 23 augusti. 
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