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Närvarande
Ivan Kuzhicov (Vorta Drom), Sandra Broström (arbetsmarknadsförvaltningen), Bo Pettersson (G7),
Bengt Nilsson, Maria Berglund (Hela människan) Pernilla Kvist (socialförvaltningen), Gösta Strand
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Sysselsättningsuppdrag från kommunfullmäktige
Det finns ett uppdrag från kommunfullmäktige om hur vi kan skapa sysselsättning för personer med
missbruk-, beroende- och psykiatrisk problematik som står långt ifrån arbetsmarknaden. Uppdraget
beskrivs nedan:
”Meningsfull aktivitet för invånare med missbruks-, beroende-, psykiatrisk problematik
Helsingborg arbetar framgångsrikt och med forskningsstöd bland annat genom Bostad först för att
arbeta med invånares bostadsproblematik. När människor med missbruks-, beroende-, och
psykiatrisk problematik får rätt stöd kopplat till en bostad så ökar kvarboendet och möjligheterna att
ta itu med sina sociala problem betydligt. Det finns idag inga färdiga metoder för hur invånare som
står längst ifrån arbetsmarknaden ska integreras i sysselsättning och arbetsliv i Helsingborg.
Samtidigt finns det enkla uppgifter i vår gröna stad som med rätt arbetsledning skulle kunna erbjudas
dessa invånare, exempelvis grön rehabilitering, genom att se dem som människor med resurser.
Gränsen mellan sysselsättning och behandling är inte alltid självklar, därför krävs även samverkan
med Region Skåne.
En möjlig konsekvens av att erbjuda meningsfull sysselsättning för denna målgrupp är att
droganvändandet i våra offentliga miljöer kan minska. Det har flera positiva effekter, bland annat på
den upplevda tryggheten.
Vi föreslår att socialnämnden får i uppdrag att i nära samverkan med arbetsmarknadsnämnden och
Region Skåne ta fram förutsättningar och förslag på arbetsformer och hållbara metoder för att öka
sysselsättning och meningsfullhet för invånare med missbruks-, beroende-, och psykiatrisk
problematik.”

Hur gör vi?
Vi behöver veta mer om vilka förutsättningar det finns för arbetet. För att veta vilka åtgärder som
behövs samt hur de ska utformas bör vi först göra en kartläggning av vad som redan är igång samt en
utredning av hur behovet ser ut.




Finns det en budget kopplat till detta?
Vilka aktiviteter finns redan?
Vad finns inte och vad behövs det mer av?

Fler frågor







Hur är det med försäkring för missbrukare i sysselsättning?
Ska kriminalvården också inkluderas?
Hur skulle vi kunna inkludera stadsbyggnadsförvaltningen?
Ska alla invånare eller endast de med försörjningsstöd ingå?
Vem/vilka ska detta projekt redovisas för?

Gösta tar kontakt med Else Ahlgren om vilket arbete som finns påbörjat. Vi kommer att bilda en
arbetsgrupp och samtliga parter ska meddela vilka som är intresserade av att ingå i arbetsgruppen.

Övrigt
Digitalt utanförskap
Det finns en ambition om att utöka Digitalt utanförskap och socialförvaltningen kommer att ansöka
om medel från Post- och telestyrelsen för finansiering. De närvarande föreningarna (Ria, Vorta Drom
och G7) är intresserade av att vara med som samverkanspartner i ansökan. Studiefrämjandet och
arbetsmarkandsförvaltningen kommer också att vara med som samverkanspartners.

Hälsa
Hur vi skulle kunna använda varandras plattformar för att nå ut med fler aktiviteter till fler
målgrupper? Samtliga tycker att vi ska att arbeta vidare med frågan i Din hälsa Helsingborgs
arbetsgrupp.

