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Socialchefsnätverket 

Datum och tid: 2019-09-06 kl. 9-12 

Plats och lokal: Almliden i Bjuv 

Närvarande:  

Cathrine Eriksson (ordf.) Höganäs 
Dinah Åbinger Helsingborg 
Annika Andersson Helsingborg 
Agneta Hugander Klippan 
Ingrid Pettersson Båstad 
Jessica Alfredson Bjuv 
Monica Ehnberg Åstorp 
Annelie Börjesdotter Perstorp 
Christin Jonsson Landskrona 
Johan Lindberg Örkelljunga 
 
Övriga: 
Fredrik Eklund Förbundschef Medelpunkten 
Pia Skog Hjälpmedelskonsulent Medelpunkten 
Linda Macke Planeringsledare Socialchefsnätverket 
 
Frånvarande: 
Susann Pettersson (ordf.) Ängelholm 
Filippa Kurve Ängelholm 
Henrik Andersson Båstad 
Mikael Lindberg Svalöv 
Madeleine Moberg  Svalöv 
Annette Lindberg Mohlin Landskrona 

Anteckningar 

Presentationsrunda 

Välkommen Ingrid Pettersson som ersätter Emma Phil, Båstad. 

 

Föregående anteckningar 
Till handlingarna. 

Avstämning 

Dialog kring hur sommaren har varit i respektive kommun. Det har sett olika ut i kommunerna, 

hos vissa har det varit svårt att rekrytera, hos andra har det varit lugnt. Generellt uppfattar 

nätverket det som en ökning i komplexa barnärenden. 

Ny ordförande 
Susann Pettersson avslutar sin tjänst i Ängelholm och därmed behöver vi välja en ny ordförande.  
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Beslut att Dinah Åbinger tar vid och är ordförande tillsammans med Cathrine året ut. 

 

Beslut om utökad socialjour krävs 

Ärende från Dinah Åbinger: påminnelse om att det behövs ett formellt beslut i nämnderna från 

alla kommuner för utökad socialjour. Skicka beslut till Dinah eller Elisabeth Svanberg. 

 

VO-college 

Ärende från Annika Andersson, via Linda Macke: Annika har pratat med de lokala ordförandena 

i Helsingborg-Höganäs samt Båstad-Klippan-Ängelholm-Örkelljunga. Båda är positiva till att 

nordväst enligt den delregionala samverkansstrukturen bildar ett gemensamt lokalt VO College. 

Vi tror att det skulle bli tydligare och större möjligheter att VO College samarbetet skulle kunna 

bli den naturliga och viktiga samarbetsplattformen för kompetensförsörjningsfrågorna inom vård 

och omsorg. Bjuv meddelar att de går med, Åstorp har inte bestämt sig ännu. 

Socialchefsnätverket SKL 

 

NSK:S SKL 
Det behövs en ny representant för nv-kommunerna i stället för Emma Phil som slutar i Båstad. Annelie 

Börjesdotter lyfter frågan på nästa NSK:s-möte i november. 

Socialchefsrådet KFSK 

Ärenden från Dinah Åbinger:  

 De extra 2,3 mkr går till kommunförbundet och ska bla. användas en kartläggning av 

vilka utvecklingsprojekt det finns i Skåne. Kommunerna får rekvirera resterande av totalt 

13 mkr. Rekvirering kommer från KFSK.  

 En del pengar i psykiatrisatsningen går till gemensamma aktiviteter i handlingsplan 

psykiatri, en del går till delregionala sammanhang. Förslag på vad pengarna ska användas 

till i delregionala sammanhang lyfts i Socialchefsnätverket för beslut.  

 Den 21 oktober är socialcheferna kallade till Temakonferens med centralt 

samverkansorgan och alla delregionala samverkansorgan, inbjudan från Greger Linander. 

Åtminstone 4 personer från socialchefsnätverket åker på detta. 

Centrala samverkansorganet 
Återkoppling från Agneta Hugander:  

 Nytt är att arbetsutskottet där både kommun och region ingår gör agendan till CS tillsammans.  

 Regionen har gjort en handlingsplan utifrån hur samverkan fungerar, den ska behandlas politiskt 

innan kommunerna kan ta del av den.  

 Agneta har ett bildspel om psykiatrisatsningen som Linda skickar ut tillsammans med 

anteckningarna.  

 En arbetsgrupp har börjat arbeta med hur intyg då båda huvudmännen är inblandade, ska 

hanteras. 
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Delregionalt ska en processledare anställas som finansieras av både kommun och region.                     

Nästa delregionala möte är på fredag den 20/9, i Helsingborg. 

Återkoppling arbetsgrupper 

Fråga från Linda Macke gällande systemkartan.se. Plattformen kan användas för att hitta och 

jämföra IT-system med andra kommuner i Sverige. Detta skapar bättre förutsättningar för 

samverkan och utveckling inom digitalisering. Förslag att nv-kommunerna använder detta istället 

för att vi samlar in ”på papper” från varje kommun (pågående i arbetsgrupp digitalisering).  

 

Fråga från Cathrine Eriksson och Susann Pettersson: alla grupper som har haft möten inbokade 

har ställts in pga. få deltagare. Ska arbetsgrupperna vara kvar? 

Punkten flyttas till nästkommande möte pga tidsbrist. 

Övrig omvärldsbevakning 

Övrigt  

 Återkoppling från Linda Macke:  

o KFSK gällande tillgång till Yammer 

o Chefsnätverken FH, ÄO, IFO, HS och webben 

o Nätverks- och organisationskartan uppdaterad 

Punkten flyttas till nästkommande möte pga tidsbrist. 

 

 Förslag på mötesdatum 2020: 10/1, 7/2, 6/3, 17/4, 15/5, 12/6, 4/9, 9/10, 6/11, 11/12. 

Linda skickar ut en doodle för att stämma av tiderna. 

Medelpunkten 

Fredrik Eklund förbundschef och Pia hjälpmedelskonsulent på Medelpunkten besökte nätverket 

för att berätta om verksamheten och för att föra en dialog kring vad vi behöver från respektive 

part för att samarbeta på ett bra sätt.  

Socialchefsnätverket undrar hur utökade kostnader kommuniceras och vart dialogen förs. Enligt 

Fredrik lämnar de förslag till budget inför varje år till direktionen. Direktionen beslutar och ska 

sedan förmedla detta till kommunerna. Direktionen består av politiker från alla kommuner (en 

ordinarie och en ersättare). Socialcheferna menar att det inte finns någon dialog innan beslut tas 

och att det kan vara svårt för politiken att förmedla detta till tjänstemän. Ingen i gruppen anser 

sig ha fått rapport från politiken. 

Det är också viktigt för socialcheferna att veta hur Medelpunkten arbetar med effektiviseringar 

och kostnadsökningar.  

En annan fråga som socialcheferna lyfte var hur det gick till när Medelpunkten höjde den fasta 

avgiften och sänkte den rörliga. Fredrik svarar att direktionen tog beslut om detta. Frågan var 

uppe i chefsgruppen och ekonomer i kommunerna tillfrågades. I chefsgruppen sitter 

verksamhetschefer, enhetschefer och MAR. Frågan är om det är rätt personer, eftersom dessa 

https://systemkartan.se/loggain
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inte har ansvar för den totala budgeten. Kan socialchefsnätverket vara ett forum för dialog? 

Kanske ska ekonomer, verksamhetschefer och några socialchefer finnas i en grupp. Behöver 

samla oss på ledningsnivå.  

Ekonomen på Medelpunkten gör nu löpande utskick till ekonomicheferna i kommunerna. Detta 

eftersom de har känt av ovanstående synpunkter. 

Andra frågor som lyftes var: 

 Varför finns inte alla hjälpmedel samlade i Medelpunktens lager? Nu har alla kommuner 

lager pga. snabba utskrivningar, plus att Medelpunktens lager finns.  

 Hur förbereder Medelpunkten sig och hur rustar de kommunerna med nya tekniska 

hjälpmedel?  

 Utbudet behöver också ses över när nerdragningar görs i kommunerna. 

Beslut: för att ta frågan vidare beslutar socialcheferna att göra ett inspel till direktionen för att 

kunna utveckla samarbetet och dialogen med Medelpunkten. Frågan om vilka som ska ingå i 

gruppen som arbetar fram inspelet lyfts på nästkommande nätverksmöte. 

 

Vid tangenterna/Linda Macke 


