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Socialchefsnätverket 

Datum och tid: 2020-06-12 kl. 9.30–11 
Plats och lokal: Skypemöte 
 
Närvarande socialchefer:  
Cathrine Eriksson (ordf.) Höganäs 
Dinah Åbinger (ordf.) Helsingborg 
Annika Andersson Helsingborg 
Madeleine Moberg  Svalöv 
Mikael Lindberg Svalöv 
Jessica Alfredson Bjuv 
Monica Ehnberg Åstorp 
Johan Lindberg Örkelljunga 
Håkan Strömberg Landskrona 
Agneta Hugander Klippan 
Christin Johansson Båstad 
Filippa Kurdve Ängelholm 
Annelie Börjesdotter Perstorp 
 
Övriga: 
Linda Macke Planeringsledare Socialchefsnätverket 
 
Frånvarande socialchefer: 
Annette Lindberg Mohlin Landskrona 
 

Dagordning  

Föregående anteckningar 
Till handlingarna 

Val av nya ordförande till Socialchefsnätverket 
Både Cathrine(juni) och Dinah(sept) går i pension.  

Beslut att Jessica Alfredsson i Bjuv och Filippa Kurdve i Ängelholm, ersätter som ordförande from 

oktober.  

Höstens möten 
Höstens två första möten 3/9 och 9/10 blir skype-möten kl 9.30–11, sen får vi se hur vi gör i nov/dec.  

Val av ny representant i NSK-S 
Ärende från Dinah Åbinger: val av ny representant i NSK:s istället för Dinah. Dinah har bara varit med 

vid ett tillfälle, men det är bra att ha en representant i det forumet. Anneli Börjesdotter som också är med 

tycker att det är ett bra forum. Beslut att Madelene Moberg i Svalöv ersätter Dinah. 

https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/nationellsamverkannsks.5419.html
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Val av ny representant till Samrådsgrupp för upphandlad vård, 
behandling, handledning - Familjen Helsingborg 
Ärende från Dinah Åbinger: val av ny representant istället för Dinah för denna styrgrupp från Familjen 

HBG. Beslut att Johan Lindberg ersätter Dinah. 

ÄO-lyftet 
Fråga från föregående möte/Jessica Alfredsson: vissa kommuner har mycket hög andel undersköterskor 
redan och vill använda pengarna till vidareutbildning i stället/eller som ett komplement. Kan vi lyfta detta 
nationellt om dessa medel också kan användas för vidareutbildning av undersköterskor?  

Annika Andersson: medlen handlar om att utbilda de som inte är tv-anställda och kan inte användas till 
dem som redan är tv-anställda. Det kommer säkert komma fortsatta pengar nästa år och då kan Annika 
lyfta in frågan i Socialchefsrådet. Kommunal vill att fler ska vara tv-anställda. Får ej användas till att höja 
kompetensen hos befintliga medarbetare, bara till dem som har tidsbegränsade anställningar och då ska vi 
också anställa dem också. Det finns möjlighet att delta på digitala möten med utredaren som ska höja 
kompetensen i äldreomsorgen – då kan vi spela in frågan. Annika skickar ut inbjudan så fler kan delta på 
de dialogmötena. 

Statliga medel för suicidprevention 
Ärende från Dinah Åbinger: Dialog om statliga medel för suicidprevention till kommuner. Helsingborg 
tänker satsa på kartläggning och framtagande av handlingsplan. HGB ska anställa suicidsamordnare som 
ska arbeta tätt med psykiatrisamordnare och polisen.  

Hur tänker ni andra och är ni intresserade av samarbete? Övriga i nätverket får återkomma i frågan. 
Presentation kring detta i nätverket i höst.  

NyBy 
Ärende från Dinah Åbinger: Uppdatering av projekt NyBy. Nätverket är styrgrupp. 

Införandet av NyBy fick en kickstart under coronapandemin – ligger på kontaktcenter i HGB. Ca 1000 
anmälda hjälpare, problem att det är fler hjälpare än vad det finns behov. Dragning av projektledaren i 
nätverket i slutet av hösten.  

Nyantagen nominering 
Ärende från Dinah Åbinger: Information om nyantagen nominering till Familjen HBG innovationsmedel 
”Digitala Familjen Helsingborg”. Familjen Helsingborgs politiska nätverk har tagit beslut om detta. Vi får 
400 000 kr för att undersöka vad vi kan driva under kommunerna. Nätverket återkommer till frågan i höst. 

En ansökan om att finna juridiska former och förslag på hur digital socialtjänst, råd och stöd kan ges över kommungränser. För 
invånaren spelar det ingen roll om den tjänsteperson man har digital kontakt med sitter i den egna kommunen, i grannkommunen 
eller för den delen i ett helt annat land eller en helt annan världsdel, så länge den tjänst som förmedlas upplevs som lokalt 
förankrad. All form av digitalisering vinner på stordriftsfördelar och storskaliga lösningar då de stora kostnaderna kopplat till 
digitalisering oftast har med skapandet av det digitala originalet att göra. Efter det är kostnaden för användandet av eller 
kopieringen av exempelvis en digital plattform i stort sett lika med noll. Det är därför troligt att det framtida digitala sociala arbetet 
bäst bedrivs över kommungränser. 

Synpunkter på SoL rutin 
Ärende från Linda Macke: Linda kan ta emot synpunkter på SoL-rutinen (se bilaga) från nätverket för 

sammanställning och inskick till regionen senast 24/6. Synpunkter efter det skickas senast den 20/7 

direkt till Lars.E.Stavenow@skane.se 

Beslut att de som har synpunkter skickar dem till Linda senast den 24/6. Linda sammanställer och skickar 

in till regionen. 

Läget i kommunerna 
Laget runt om läget under coronapandemin.   Vid tangenterna/Linda Macke 

mailto:Lars.E.Stavenow@skane.se

