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Gruppens sammansättning och roll
Sandra och Michelle ersätter Ann och Samir från arbetsmarknadsförvaltningen. Sandra och Michelle
tillhör arbetsmarknadsförvaltningens utvecklingsgrupp, som sammanställer synpunkter och
samordnar arbetet, men förändringsarbetet ligger hos verksamheten.
Ledningsgrupp för utveckling hanterar idag de gemensamma utvecklingsprojekt som
arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen har tillsammans med brukarorganisationer.
Arbetsmarknadsförvaltningen håller på att flytta och har flera chefstjänster som inte är tillsatta, Det
är nya riktlinjer på gång för ekonomiskt bistånd. Mer ska automatiseras, enligt Trelleborgsmodellen”.
Upphandlade insatser inom arbetsmarknadsverksamheten ska bort. Så det är många
osäkerhetsmoment för tillfället.
Förvaltningarna har olika behov av att jobba med invånarinflytande, men vi ser en gemensam nytta i
att driva den här gruppen vidare med möten en torsdag i månaden.

Delmos
Det finns pengar att söka till nya samverkansinsatser med kunskapsbaserat arbete mot segregation
från Delmos (Delegationen mot segregation). Helsingborgs stad planerar att söka och Vorta Drom
planerar att söka för sitt projekt på Adolfsberg. För att kunna ansöka måste vi först lämna in en
kartläggning av det arbete som redan finns.
Arbetsmarknadsförvaltningen har framgångsrika områdesprojekt på Planteringen och Drottninghög,
men hur kan dessa ge kunskap som kan användas på samhällets segregering i stort?

Utveckling som insats
Idén är att du får en praktikplats i ett utvecklingsprojekt under en begränsad tid och att du samtidigt
får guide, validering med intyg och kompetensutveckling. Det ser ljust ut att införa det här på prov
inom Digitalt utanförskap, men vi behöver lösa hur vi ska finansiera en tjänst som handledare. Tankar
finns också på att det skulle kunna bli uppskalat till fler projekt genom Finsam.

I, Daniel Blake
Vi anordnar en filmvisning av I, Daniel Blake den 23 augusti 17:30 på Röda kvarn och planerar att
bjuda in arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden, tillsammans med tjänstemän och
brukarorganisationer. Samtidigt samlar vi en invånargrupp som har egna erfarenheter som de kan
relatera till filmen och som kan ge förslag på konstruktiva lösningar.

Erfarenheter från Våryra 17 maj
Det var god närvaro från bland annat Fontänhuset, Plutogatan, IM (individuell människohjälp) och
Vorta Drom.
•

Hur kan vi få till ett större engagemang ute på våra boenden? Tidigare har de varit med och
styrt upp planeringen, men nu har de känt sig lite utanför. Dörren till arbetsgruppen är
öppen, men informationen har inte nått ut fullt ut.

Övrigt
•
•

Det bör finnas tid för att jobba med validering som en del av sina arbetsuppgifter som
boendestödjare.
Arbetsmarknadsförvaltningen har studie- och yrkesvägledare som gärna kommer ut och
informerar.

