Gemensam utvecklingsgrupp 21 februari 2022
Delaktighet och samskapande med ungdomar
Den 21 juni 2021 drog vi igång ett projekt där stadens olika verksamheter tillsammans med
frivilligorganisationer skulle testa olika aktiviteter för att öka delaktighet och samskapande med
barn och unga. Nu ska vi sammanställa vilka aktiviteter som projektet har lett till. Några är
genomförda och klara och andra kommer att genomföras under våren.

Ungdomsreportrar för intern kontroll

Gunilla Christiansson anlitade under hösten en klass på Culturagymnasiet som gjorde filmade
intervjuer med medarbetare på socialförvaltningen, som ett sätt att göra intern kontroll på hur
förvaltningen arbetar med barns rättigheter och delaktighet. Pengarna gick till biobiljetter till
ungdomarna. Hon vill nu fortsätta att samarbeta med klassen. Några av dem kommer också att
vara invånarreportrar under H22 City Expo.

Julfest i Hasslarp/Kattarp

Christer Hagström berättar om Ungt inflytande, som är en verksamhet i Fritid Helsingborg som
ska göra det möjligt för ungdomar att delta i och påverka stadens aktiviteter. Sju ungdomar
skapade en julfest i Hasslarp/Kattarp tillsammans med föreningen Byabetan, där ungdomarna
stod för planering och inköp. Pandemin och andra sjukdomar ställde till det och de fick till slut
hålla festen utomhus, trots vädret. 16-17 barn och unga kom.

Renovering av besöksrum på socialförvaltningen

Nadine Flatt och Framtidsverkstaden jobbar med aktiviteter för ungdomar på Adolfsberg. Några
ungdomar ska nu renovera ett besöksrum på socialförvaltningen. De var och kollade på rummet
förra veckan. Säkerhetstänk är viktigt att ha med sig. Ungdomarna har gått ledarskapsutbildning
via Framtidsverkstaden, är kreativa och duktiga på att måla. Någon av ungdomarna har egen
erfarenhet av samtal på socialförvaltningen och idéer om vad som borde förändras. Någon lider
av social ångest, men ser det här som ett sätt att utmana det.

Ungdomsprojekt på Söder

Alexander Ström från Fryshuset berättar om ungdomsprojekt på Söder, där ett gäng killar i 2022-årsåldern vill göra aktiviteter för ungdomar som ett förebyggande arbete. Helsam, Invasam,
Rädda barnen, ABF, Fryshuset och Framtidsverkstaden samverkar för att stärka initiativtagarna
i sin roll och ledarskapskompetens. Tanken är att det ska finnas olika aktiviteter:
fotbollsturnering, entreprenörskap, självledarskap, vuxennärvaro och goda förebilder.

Övriga aktiviteter

På grund av sjukdom saknades rapporter från ProQvi och Verdandi. Dessa tar vi upp senare
under våren:
•
•

Panelsamtal om hbtqi och identitet (ProQvi)
Jullovsaktiviteter för yngre barn (Verdandi)

Övriga frågor
Minecraftprojekt på Planteringen

Sanna Melling och Maria Nordh Hansson berättar om ett H22-projekt kopplat till staden
utmaningar och livskvalitetsprogram, som drivs av Invånarlab på Planteringen. Trend- och
omvärldsanalysen visar på en lägre upplevd trygghet i Helsingborg jämfört med liknande städer.
Ojämlikhet och segregation ökar.
Invånarlab arbetar på Planteringen och Fredriksdal och agerar på invånarnas behov. Hur kan
man göra Planteringen tryggare? Hur ska framtidens Planteringen se ut? En grupp elever på
Raus Planterings skola ska tillsammans med lärare bygga Planteringen i Minecraft. Arbetet
kommer att filmas. Eleverna ska sedan prata om sina erfarenheter på H22. Därefter kommer
resultatet att gå vidare till stadsbyggnadsförvaltningen.

Digitala sociala tjänster

Under H22 City Expo kommer staden att visa upp digitala tjänster i glashuset på Sundstorget,
under namnet Space to Innovate. Socialförvaltningen kommer att visa upp fyra digitala projekt:
•

•

•
•

Socialförvaltningen och elevhälsan använder och testar appen OmMej, där barn och unga
bland annat kan skatta sitt mående. Socialsekreterare tycker att de får en bredare bild av
barnens verklighet, frågor som de inte kände till som är värda att ta upp. Även barn och
unga som har testat uppskattar den.
Digital tolk, är ett digitalt tolkverktyg som inte går via ett moln, så vi kan använda det och
ändå behålla sekretessen. Den kommer antingen att vara webbaserad eller användas via
en app. Just nu utvecklas den tillsammans med stadens digitaliseringsavdelning, via
innovationsmedel.
IoT (Internet of Things/Sakernas internet) är smarta digitala lösningar i vardagen. Till
exempel sensorer i hemmet för att kunna mäta olika aktiviteter, som stöd i en insats.
SES (Samarbete efter skilsmässa) är ett digitalt stöd för personer som ligger i skilsmässa
eller separation. Det bygger på en dansk modell för stöd till föräldrarna och stödet för
barn kommer nu att utvecklas vidare i Helsingborg.

Kommande möten

Resten av våren kommer vi att förbereda våra satsningar på invånardelaktighet och
föreningssamverkan under stadsmässan H22 City Expo (som äger rum 30 maj-3 juli). Det finns
flera spår för dig som vill engagera dig i sociala frågor under H22.
•

•

•

21 mars – om omställningen från socialtjänst till sociala tjänster – vi pratar om
områdesforum och inhabiton, där vi tillsammans med invånare vill förbereda för sociala
tjänster som är förebyggande, tillgängliga och med individen i fokus.
25 april – om skaparverkstad och guidade vandringar under H22 City Expo – en chans
för föreningar att visa upp sin verksamhet och kreativiteten och kompetensen hos
brukare, medlemmar och besökare.
16 maj – om gemensamma insatser på H22 City Expo och deltagarengagemang – vad
finns att upptäcka och besöka för dig som är intresserad av sociala frågor och hur kan vi
inkludera våra gemensamma målgrupper?

Skicka gärna in förslag på teman inför hösten till david.bergstrom@helsingborg.se.

