
 
 
 

familjenhelsingborg.se/socialchefer 
 

Socialchefsnätverket 

Datum och tid: 2019-11-15 kl. 9-12 

Plats och lokal: Helsingborg, Bredgatan 19 

 

Närvarande socialchefer:  

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

Anteckningar 

Föregående anteckningar 
Till handlingarna 

Revidering av verksamhetsplan 2019 
Dialog kring vad som behöver revideras i verksamhetsplanen. Två av målen: ”en stark aktör” och ”stärkt 

samverkan” behöver inte finnas kvar i nuvarande form. De övriga två ”digitalisering” och personal- och 

kompetensförsörjning” är fortfarande aktuella men kanske på ett annat plan.  

Beslut att nätverksträffen den 10 januari förlängs till en heldag och då arbetar vi med att ta fram ett par 

prioriterade strategiska områden. Fokus är den demografiska utmaningen. 
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Beslut att alla kommuner skickar in sina framtidsanalyser, vård- och omsorgsplaner, verksamhetsplaner 

eller liknande till Linda. Linda sammanställer och materialet blir inledningen till arbetet den 10 januari. 

Återkoppling från IFO-chefsnätverket 
Återkoppling delrapport från IFO-chefsnätverket, Mikael Lindberg var föredragande. 

Uppdraget var att inventera hur tillgången av familjehem och jourhem är i kommunerna inom Familjen 

Helsingborg samt varje kommuns kapacitet att rekrytera, utreda, matcha, utbilda och handleda familjehem 

och jourhem. Uppdraget innefattar att omvärldsbevaka samt ta fram ett förslag på behovet av en 

gemensam organisation, hur den skulle kunna se ut och vilka delar av familjehemsvården den skulle 

innefatta.  

Mikael sammanfattar arbetet så här långt. Socialcheferna tycker att det är en mycket bra rapport och vill att 

arbetet med uppdraget fortsätter. 

Beslut att IFO-chefsnätverket fortsätter med uppdraget och tar fram ett mer konkret förslag. Nätverket 

meddelar Linda när det är dags för uppföljning. 

Besök av Carina Lindqvist KFSK  

Dialog om hedersrelaterat våld och svårigheterna att placera allt för nära hemkommunen samt möjligheten 
att samarbeta nationellt med placeringar, huvuddragen i kommande hpl för läkarstöd samt vad KFSK gör 
i frågan om införande och ev. test av välfärdsteknik. 

 

 Skyddat boende  

o Stor-Stockholm har en riktlinje mellan kommunerna och just nu revideras 
överenskommelsen, den kan vara intressant att titta på.  

o Frågan lyfts i Socialchefsrådet och Carina lyfter frågan i RSS på SKL samt i NSK: S.  

 

 Handlingsplan läkarstöd 

o Handlingsplanen innehåller 19 hållpunkter (finns i utskick från Agneta). 

o Aktiviteter behöver göras kring hållpunkterna, tex hur ska arbetet struktureras, hur ska 
ledning och styrning se ut mm. Det är viktigt att ta oss an de gemensamma frågorna, 
aktiviteter kring delregionala samverkansorganens roll. 

o Behöver göras: utveckla arbetet mobila enheter, bestämma om vi ska ha 
koordineringsfunktioner, rutiner för tillfällig ökning av SOL-insatser mm.  

o En arbetsgrupp ska bildas och socialcheferna kan nominera in 5-6 personer. Utse en 
person som kan lägga två dagar i månaden på detta. Sen ska också arbetsgrupper skapas 
så fler namn behövs. Nominera in till Carina Lindqvist. 

o Det behöver föras en dialog kring beslutsgången, att regionens politik tagit beslut innan 
kommunerna involveras.  

o Socialcheferna ser ett behov av ett mobilt psykiatriteam som kan komma ut och hjälpa 
personalen på plats. Enligt Agneta håller psykiatrin på att titta på detta.  

o Modell för råd och stöd och plattform för lärande – frågan är lyft, går det? Förslag på 
nytt avtal, vårdcentralerna får 50 mkr/år som kommunerna kan avropa för råd, stöd och 
fortbildning. Detta kan vi få mer ut av. 

 

 Välfärdsteknik -digitalisering npö 

o Pågående projekt Digilitt, 9 kommuner, coacher i vården.  

o Digitaliseringskonferens 28 nov.  

o Frågan om digitalisering måste hela tiden hållas vid liv. Ta nytta av varandra.  
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o Kan vi upphandla system tillsammans? – Fråga som diskuteras. 

o ”Mina planer” uppfattas som tungrott – Carinas bild är att det inte är ett system som 
håller hela vägen. Kanske innefattas i SDV.  

 

 Madeleines utskick 

Madeleine har fått tag på ett utskick som har gått ut till alla vårdcentraler om att kommunerna har 
ekonomiskt ansvar för omläggningsmaterial.  

Carina säger att det dokumentet inte stämmer. Vi kan bortse ifrån skrivningen, den är inte 
framtagen i samverkan. KFSK kommer göra ett utskick till MAS:arna om detta. 

 

Återkoppling från Linda 

 Arbetsgrupp skrivelse Medelpunkten (Petra Österlin Klippan, Eric Semb Hgb, Anette Nilén Bjuv, 

Björn Klemedsson Ängelholm) träffas i januari. 
 

 Namn uppdaterade i chefsnätverk under Socialchefsnätverket: HS (fulltaliga), IFO (Båstad 

saknas), ÄO (Örkelljunga saknas), LSS (Svalöv saknas) 
 

 Kunskapsnätverk Familjen Helsingborg  

o Linda visar vilka som ingår i nätverken: Personlig assistans och Kvalitetsnätverket. Linda 

får i uppdrag att titta närmare på vilket syfte de olika nätverken har, vem som 

sammankallar och vilka som ingår i de nätverk som inte finns på Familjen Helsingborgs 

hemsida (Myndighetschefsnätverk och MAS/MAR-nätverk).  

o Beslut att LSS-chefsnätverket får i uppdrag att formulera ett uppdrag till Personlig 

assistansnätverket och att det läggs under dem på webben. Linda meddelar LSS-

chefsnätverket. 
 

 Byte av två mötesdatum 2020: 14 maj istället för 15 maj och 3 sept istället för 4 sept. Linda ändrar 

i Outlook-kallelserna.  
 

Socialchefsnätverket SKL 
Annika Anderssons mailutskick om Yrkesresan. Alla tycker modellen är bra. Kan användas i alla områden. 

Det nationella perspektivet är viktigt. 

Socialcheferna ställer sig bakom förslag 2. Alla är intresserade och beredda att skjuta till resurser.  

Annika lyfter i socialchefsrådet att alla måste kunna komma in på Yammer, så att platsen kan användas. 

NSK:S SKL 
Annelie Börjesdotter återkopplar att det är fokus på Yrkesresan just nu och att de ska ha möte snart. 

Centrala/delregionala samverkansorganet 
Agneta Hugander återkopplar: 

 Det är mycket frågor nu. Skumma igenom så ni känner till vad som händer och återkoppla.  

 Dag Norén – sammanställning kommer från Agneta. 

 Influensa-vaccin - då boende insjuknat ska alla vaccineras. Regionen ska hjälpa till med detta, se 

kommande utskick från Agneta. 

 Årshjul från regional till lokal nivå för att förbättra samverkan. 

https://familjenhelsingborg.se/om-familjen-helsingborg/samarbetsomraden/omsorg-och-stod/socialchefsnatverket/halso-och-sjukvard/
https://familjenhelsingborg.se/om-familjen-helsingborg/samarbetsomraden/omsorg-och-stod/socialchefsnatverket/individ-och-familjeomsorg/
https://familjenhelsingborg.se/om-familjen-helsingborg/samarbetsomraden/omsorg-och-stod/socialchefsnatverket/aldreomsorg/
https://familjenhelsingborg.se/om-familjen-helsingborg/samarbetsomraden/omsorg-och-stod/socialchefsnatverket/lss/
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 Agneta har en processledare i Klippan under tiden som ordförande, tills en gemensam 

processledare är på plats. 

 Samverkansråd psykiatri behöver komma med på nätverkskartan. Dinah skickar ut vilka som 

ingår i gruppen. 

Övrig omvärldsbevakning 
Utskick från Dinah – fundera på om vi ska gå med i den stora familjerätten. 

Övrigt  

 Upphandling av familjerådgivning – man skulle kunna göra en gemensam upphandling 

framöver.  

 Nästa möte den 13 december är i Höganäs istället för i Båstad. 

 

Vid tangenterna/ Linda Macke 


