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Socialchefsnätverket 

Datum och tid: 2020-11-06 kl. 9.30–11 
Plats och lokal: Teamsmöte  
 
Socialchefer:  
Jessica Alfredson (ordf.) Bjuv 
Christin Johansson Båstad 
Annika Andersson Helsingborg 
Agneta Hugander Klippan 
Håkan Strömberg Landskrona 
Annelie Börjesdotter Perstorp 
Monica Ehnberg Åstorp 
Filippa Kurdve (ordf.) Ängelholm 
Johan Lindberg Örkelljunga 
 
Övriga: 
Linda Macke Planeringsledare Socialchefsnätverket 
 
Frånvarande: 
Emelie Erixon  Helsingborg 
Viweca Thoresson Höganäs 
Annette Lindberg Mohlin Landskrona 
Madeleine Moberg  Svalöv 
Mikael Lindberg Svalöv 
Lars-Ola Olsson Ängelholm 
 

Anteckningar  

Föregående anteckningar 
Till handlingarna 

Yrkesresan  
Agneta Hugander: dialog kring Yrkesresan. 

Vi börjar närma oss skarpt läge. SKR vill att kommunerna tar ställning och meddelar vilka som vill gå in i 

Yrkesresan. Inledningsvis gäller det barn och ungdom. Kostanden beror på hur många kommuner som 

väljer att ansluta sig. 

Arbetsgruppen har haft två träffar. Stora kommuner (t.ex. Malmö) som kan göra en egen yrkesresa är inte 

lika intresserade.  

Nätverket tycker att Yrkesresan är en viktig satsning, att man får ut mycket i förhållande till vad man 

behöver, att det är en fördel för mindre kommuner att kunna hänga med i utvecklingen och att det är 

nödvändigt för att klara framtiden. Hbg har en ny plattform på gång, men Annika utgår i från att även de 

är intresserade. 
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De socialchefer som deltar på mötet i dag är positiva. Agneta kommer meddela SKR att majoriteten av 

nv-kommunerna kommer gå med i Yrkesresan. 

Uppföljning testbäddar 
Från föregående möte, Agneta Hugander: hur kan vi följa upp testbäddar? Kan vi göra det tillsammans i 

Familjen Hgb?  

I Klippan finns det en nyinrättad korttidsenhet med 18 platser. Hälften av platserna är utrustade med olika 

verktyg som ska testas inte bara för hur de fungerar för personalen utan också utifrån individens 

perspektiv. Man använder ett verktyg som heter Misolaps som sammanställer olika variabler i 

genomförandeplanen – kan man även titta på andra variabler utifrån, andra verktyg.  

Just nu tas en projektplan fram och man startar i slutet av 2020 och testet pågår under första halvåret 

2021. Agneta menar att man kanske kan använda samma verktyg för att testa andra lösningar i andra 

kommuner.  Det man vill undersöka är vilka hjälpmedel som är mest värdeskapande för individen. Man 

försöker koppla på forskare, och en läkare är intresserad, vill ha lokal evidens.  

Agneta bifogar en sammanställning till anteckningarna. Natalie, verksamhetsutvecklare i Klippan kan svara 

på frågor, men även komma till nätverket och berätta. Följdfrågor kan lyftas på nästa möte. 

Intresse finns i nätverket att följa detta. 

 

Representanter Medelpunkten 
Genomgång av representanter i Lokala samrådsgruppen och Verksamhetsgruppen på Medelpunkten.  

Nätverket konstaterar att representationen i samrådsgruppen spretar och att man behöver gruppernas 

uppdragsbeskrivning samt vilka frågor som avhandlas i respektive grupp, för att kunna ta ställning till om 

representationen är korrekt. Linda får i uppdrag att kontakta Medelpunkten gällande detta. 

Nätverket avser därefter gå vidare med frågan vilken roll de som socialchefer behöver ta för att beredning 

och styrning ska fungera på bästa sätt, samt ev. byta ut representanter.  

 

Genomgång av nätverkskartan 
Genomgång av nätverkskartan (ligger i högerkanten på webbsidan).  

Punkten skjuts fram till nästa möte då flera av de nya i nätverket inte deltog idag.  

Socialchefsrådet Skånes kommuner 
Genomgång av verksamhetsplan för Skånes kommuner inför socialchefsrådet.  

Önskemål från nätverket att Christin tar med sig frågan om samordning av införande av välfärdsteknik 
och samordning av kunskapsutbyte, samt att SK bevakar vilka medel kommunerna kan söka.  

 

Socialchefsnätverket SKR 
Anteckningarna från senaste mötet har inte kommit ännu.  

https://familjenhelsingborg.se/om-familjen-helsingborg/samarbetsomraden/omsorg-och-stod/socialchefsnatverket/
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NSK:S SKR 
Anneli har fått en dragning av nya socialtjänstlagen. Undrar hur SK tänker axla detta med utbildningar.  

 

Centrala/delregionala samverkansorganet 
Agneta Hugander: återrapportering från central tjänstemannaberedning/samverkansorgan, se två bilagor. 

Man gör nu uppföljningar i HS-avtalet. Det finns ett stort behov av ett omtag av teamen. CS menar att 

delregionerna har mandat att ta beslut gällande teamen.  

Diskussion kring framtidskontoret, regionen har fattat beslut om att sjukhusen ska erbjuda team med 

minst en läkare. Det är ännu oklart vad som kommer krävas av kommunerna. 

Den vägledning för säsonginfluensan som är utskickad är inte påtvingande, lokala överenskommelser kan 

göras. 

 

Planeringsledare 2021 
Ska nätverket ha planeringsledare under 2021? Linda avslutar sitt uppdrag vid årsskiftet. 

Alla tar med frågan hem, har vi någon lämplig person som kan arbeta 50 %? Frågan tas upp på nästa 

möte. 

 

Övrigt  
 Information från Linda: övriga chefsnätverk är i gång med möten igen.  

 

 Fråga från Christin kring praktikanter/studenter under pandemin 
Nätverket konstaterar att man även under pandemin behöver ta emot studenter, de kommer inte 
få ut sina examen annars.  
Bjuv tar emot högskolestudenter men inga andra, Hgb tar emot studenter men inte praktikanter -
riskbedömning görs, Landskrona tar emot praktikanter – gör riskbedömning görs, Ängelholm tar 
emot såväl från högskola som från vård- och omsorgsprogrammet, dock inte högstadieelever. 

 Info från Agneta: Socialdepartementet efterfrågat dialogmöte kring sammanhållen nära vård 
gällande barn och unga. Agneta kommer vara med på det mötet och ev. kommer det ett utskick 
om detta. 

 

 

Vid tangenterna 

Linda Macke 


