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Socialchefsnätverket 

Datum och tid: 2019-04-05 kl. 9-12 

Plats och lokal: Stadshuset i Höganäs 

 

Närvarande socialchefer:  

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

Anteckningar 

Nya medlemmar i nätverket 
Välkommen Jessica Alfredson förvaltningschef, Vård- och omsorgsförvaltningen i Bjuv samt Henrik 

Andersson bildningschef, Bildning och arbete i Båstad. 

Föregående anteckningar 

Till handlingarna. 

 

Verksamhetsplan mm 

 Reviderad verksamhetsplan antas. 

 Reviderat samverkansavtal antas.  

 Förslag på uppstartshandling för de nya nätverken, antas efter justering. Samt beslut om att också 

starta upp chefsnätverket för hälso- och sjukvårdschefer nu. Agneta tar på sig att ansvara för att 
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det startas upp. Linda gör klart uppdragshandlingen och skickar ut till samtliga i nätverket som 

sprider till sina chefer. Linda och bokar in sig på respektive nätverksmöte för att gå igenom 

åtaganden i uppstartshandlingen och socialchefsnätverkets verksamhetsplan.  

 

Jour och rekryteringsgrupp 
Ärende meddelat av Dinah Åbinger: Dinah undrar om det fortfarande finns intresse av att se över 

möjlighet till gemensam jour- och rekryteringsgrupp inom familjehemsvården? Det handlar om jourhem 

och att rekrytera familjehem. Nätverket är intresserade av detta. Dinah skriver ihop ett uppdrag till IFO-

chefsnätverket så de får komma med förslag.  

 

Socialjour 

Ärende meddelat av Dinah Åbinger: den 26 april 13.30 är det ett informationsmöte om erbjudande om 

utökning av social jour. Det är viktigt att IFO-cheferna går på detta. Nätverket är intresserade av att utöka 

jouren att gälla även natt. Ett förslag håller på att tas fram, med kostnader mm. Helsingborg gjorde en 

förändring för 5-6 år sedan och har nu tjänsteman i beredskap.  

 

Integrerad mottagning för samsjukliga 
Ärende meddelat av Dinah Åbinger: information om Helsingborgs arbete med integrerad mottagning för 

samsjukliga (beroende/psykiatri) tillsammans med regionen. Tidigare har inte de övriga kommunerna 

inom Familjen Helsingborg varit intresserade, så Hgb har för avsikt att köra själva. Dinah undrar nu om 

det verkligen inte finns fler som är intresserade? Intresse finns, så Dinah skickar ut ett förslag. De som är 

intresserade meddelar om de vill bli kallade till möte. 

Hyror på LSS-bostäder 

Ärende meddelat av Agneta Hugander: Hantering samt ev. subventionering av hyror på LSS-bostäder. Ser 

över hyrorna, kan bli för dyra vid nybygge. Flera kommuner subventionerar hyrorna, andra gör det inte. 

Beslut att Linda skriver ihop ett uppdrag till LSS-chefsnätverket om att de ska inventera hur det ser ut i 

kommunerna, omvärldsbevaka, koppla till gällande hyreslag och ta fram förslag på hur 

subventioneringsprinciperna ska gälla. Återrapport till socialchefsnätverket i oktober.  

Scenarioanalys 
Ärende meddelat av Emma Pihl: scenarioanalys med inriktning samhällsviktig verksamhet inom hälso- och 

sjukvårdssektorn den 16 maj. Hur gör de andra kommunerna? Hgb ska ha workshop kring detta och delar 

gärna med sig av materialet efteråt. 

Sithskort 
Ärende meddelat av Linda Macke: återkoppling från Kommunförbundet i Skåne gällande fråga från 

socialchefsnätverket, om kommungemensam lösning för sithskort. Frågan utgår, har ej fått återkoppling 

ännu. 

Förvaltningsgrupp SVU/SIP 
Ärende meddelat från MAS/MAR nätverket i NV Skåne /Ebba Larsson Höganäs, genom Linda Macke: 

det finns en förvaltningsgrupp för SVU/SIP. Till denna grupp finns det samordningsansvariga med från 

både kommuner och region Skåne. Ebba är NV Skånes representant. Hon tog över efter den ordinarie 
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som slutat sin tjänstgöring (Ängelholm) då Ebba tidigare var ersättare. MAS/MAR nätverket i NV Skånes 

föreslår att nedanstående deltar i förvaltningsgrupp SVU/SIP: 

• Ebba Larsson, Höganäs är ordinarie  

• Sandra Olsson (MAS i Örkelljunga och Klippan) är ersättare 

Beslut att ovanstående deltar.  

 

Fortsatt diskussion kring hur socialcheferna säkerställer att informationen från MAS/MAR-rådet på 

KSFK kommer vidare och vad rådet har för uppdrag. Beslut att bjuda in Ebba Larsson som är en av NV 

Skånes representanter i det rådet för en dialog kring hur vi säkerställer kommunikationen och rådets 

uppdrag.  

Socialchefsnätverket SKL 
Beslut att Madeleine Moberg, Svalöv, blir ersättare i nätverket. 

Socialchefsrådet  

 Ärende meddelat av Susann Pettersson: nätverket för fastighetschefer ska ha en träff med tema 

äldreboende och efterfrågar deltagare från socialchefsnätverket. Dinah har anmält sig, Susann 

anmäler sig också och ev flera.  

 Rapport från socialchefsrådet/Dinah Åbinger: 

o Huvudpunkt senaste mötet var en bild över alla sammanhangen. KFSK säger att de har 

svårt att få ihop det. Bilden kommer finnas i anteckningarna.  

o Den 18 okt kommer socialcheferna i Skåne att bjudas in till ett seminarium som anordnas 

av FSS och KFSK. Seminariet handlar om att vara förändringsledare och det kommer 

vara en workshop för att vaska fram vilka frågor som är prioriterade.  

o HS-avtalet, samverkan vid utskrivning, fungerar bra. 

o Krysslistan – Anna-Lena Fällman – kommer gärna ut om vi vill veta mer om detta.  

o Avhopparverksamhet – polis och kommun behöver arbeta tätare kring detta. 

o Äldrevägledare – nu får Malmö inte pengar för detta längre, det kommer en del frågor 

även från NV Skåne-kommunerna. Hbg kommer gå in och betala för äldrevägledaren, 

förslag kommer skickas ut till de övriga kommunerna.  

o Den 24/10 kommer socialchefsnätverket från Stockholm till KFSK. 

o Socialchefsnätverket i NV Skåne har fått möjlighet att tillsätta en ersättare i 

socialchefsnätverket SKL, se beslut punkten ovan. 

Central tjänstemannaberedning 

 Rapport från Central tjänstemannaberedning/Agneta Hugander: Agneta har varit med på sitt 

första möte och reflekterar över att ambitionen hos NV Skåne-kommunerna och hur de vill 

arbeta, inte stämmer överens med hur det fungerar i den regionala samverkan. Agneta saknar en 

struktur som underlättar. Det är svårt för socialcheferna att möta upp gentemot regionen. Det är 

många möten, deltagarna i Central tjänstemannaberedning ingår också i arbetsgrupper, har 

delregionala träffar och förberedande möten med regionen och med kommunerna. Agneta menar 

att frågorna redan är beredda så att man som socialchef inte kan inte avgöra, eftersom man inte 

har den sakkunskap som krävs.  

Agneta behöver ha en ersättare i den Centrala tjänstemannaberedningen då hon inte kommer 

kunna vara med på alla träffar. Beslut att Emma Phil blir ersättare.  
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Beslut att Agneta framför till Central tjänstemannaberedning att NV Skåne vill ha en HS-chef 

som är med i kommunförberedande gruppen. Detta för att de med sin sakkunskap behöver finns 

med där beslut tas.  

 Ärende meddelat från Emma Phil: krysslistan för sårvård – kommer den ge ökade kostnader för 

kommunerna? För Ängelholms kommun handlar det om ca 500 000 kr/år. Båstad menar att den 

uträkning som presenterats (från ett annat län) stämmer inte med de förutsättningar som finns i 

Skåne. Perstorp tycker att förslaget i grunden är bra, de har arbetat med detta och fått ner 

kostnaderna. Vi kan göra det utan att förändra kostnadsansvaret. Nätverket upplever att regionen 

förskjuter kostnader till kommunen. När listor på det kommunerna köper från vårdcentralerna 

har efterfrågats, har regionen inte lämnat ut dessa.  

Krysslistan kommer lyftas igen på nästa Centrala tjänstemannaberedning. Den 25 april är det ett 

kommunförberedande möte och den 6 maj förväntas CS ta beslut.  

Alla som har synpunkter skickar dem till Linda Macke, som förmedlar detta till Agneta, senast 

23/4.  

 

 

Delregional tjänstemannaberedning 
Ärende meddelat av Agneta Hugander: bara fyra kommuner kom på senaste mötet, regionen kom med 

alla sina representanter. En processledare behövs, då ordföranden inte kan göra allt arbete själv, det blir 

ingen verkstad. Agneta kan hålla i mötet o vara ordförande, men inte driva arbetet. Diskussion kring hur 

kommunerna ska klara uppdraget. Regionens sjukhus kan gå in och betala processledare för primärvården 

om kommunerna står fast vid att de vill delfinansiera en processledare. Nätverket avvaktar svar från 

regionen angående finansiering. Agneta uppmanar nätverket att delta på kommande träffar, fm 24 maj, 20 

sept och 29 nov. 

 

Återkoppling arbetsgrupper 

 Återkoppling från Digitaliseringsgruppen som träffades den 1 mars.  

o Gruppen har startat upp en kartläggning av digitaliseringen. Ängelholm är först ut, 

dokumentet skickas sen till Linda som skickar vidare till nästa kommun som fyller på 

dokumentet. Vad finns, vad är på gång och vad kan vi ta nytta av?  

o Inspiration skickades ut till nätverket.  

 Återkoppling från En stark aktör-gruppen som träffades den 1 april.  

o Gruppen har diskuterat hur det fungerar i de olika grupperingarna och föreslår att Carina 

Lindqvist på KFSK bjuds in för att berätta om de olika grupperingarnas syfte, uppdrag 

och för att ha en dialog kring hur kommunikationen kan fungera bättre. Förslag att de 

olika råden, nätverken blir ståendepunkter på socialchefsnätverkets dagordning, för att 

kunna rapportera till varandra. Beslut att bjuda in Carina och att ovanstående blir stående 

punkter. 

 Personal och kompetensförsörjningsgruppen träffas efter detta möte. 

Övrig omvärldsbevakning 
Inga inkomna frågor 
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Övrigt 

 Ärende meddelat av Linda Macke: förslag på teman till kommande möten, när ska vi planera in 

dessa? 

o Tillitsbaserad styrning – ta in någon som kan hålla i en dialog kring det (finns i Hgb).  

o Hur bygga verksamhet? Organisera framåt – vad är framgångsrikt?  

o Erfarenhetsutbyte kring ledarskap, press på socialchefer. 

o DIDEC - projekt i Perstorp med testbädd digitalisering (från digitaliseringsgruppen). 

 

Beslut att bjuda in Anders Thornberg Hgb den 14/6 för en dragning och dialog kring 

tillitsbaserad styrning. 

Beslut att samla DIDEC, Digilitt och Digitaliseringsteamet i Hgb och bjuda in dem till 

hösten. 

 

 Emma har varit med på Upphandlingsforum. Det var mycket diskussion kring kvalitet. Intressant 

och bra möte. 

 Jäv är ett problem i mindre kommuner. Kan vi hjälpa varandra? Mikael Lindberg tar med frågan 

till IFO-chefsnätverket att titta på. Det är bekymmer i Klippan och jäv uppstår även i de andra 

kommunerna. Vissa kommuner har ibland tagit in en konsult. Kommunerna bör hålla god ton 

sinsemellan och hjälpa varandra om det går, när jäv uppstår.   

 Juridisk hjälp skulle kommunerna också kunna gå samman kring. 

 Dinah inbjuden till det nya Beställarnätverket på SKL. 

 Hjälpmedelsbuffert – får kommunerna betala dubbelt när vi har hjälpmedel i vi leasar i förråd? 

Jessica Alfredson (som tidigare varit chef för Medelpunkten) menar att överlappande avtal ger 

dubbel hyra, så har det även varit sedan tidigare. Jessica säger att det har diskuterats om 

möjligheten om man ska ha dygnshyra istället. Nätverket menar att det borde finns 

tjänstemannaberedning till Medelpunkten. Beslut att bjuda in Fredrik Eklund tf. chef för 

Medelpunkten för att berätta om verksamheten och för att ha en dialog kring vad behöver vi från 

respektive part för att samverka på ett bra sätt. 

 Anhöriginvandring; diskussion kring specifikt ärende.  

 Arbetsförmedlingen drar ned på kontor – vad innebär det för kommunerna? Fråga till nästa 

nätverk. 

Vid tangenterna/Linda Macke 

http://www.perstorp.se/sidor/huvudmeny/omsorgochstod/projektdidec.4.21acb03e15f2d17cb9f16eb.html

