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Socialchefsnätverket 

Datum och tid: 2019-05-10 

Plats och lokal: Svalövs kommunhus, Roten 

 

Socialchefer:  

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

Anteckningar  

 

Föregående anteckningar 
Till handlingarna. 

Arbetsförmedlingen avvecklar kontor 
Dialog kring hur kommunerna kommer att påverkas när Arbetsförmedlingen avvecklar 16 av sina kontor. 

Det blir sex kontor blir kvar i Skåne: Kristianstad, Eslöv, Helsingborg, Malmö, Simrishamn och Ystad.  

Det är än så länge oklart vad som kommer att hända. Kommer kommunerna få ta över vissa grupper, t.ex. 

nyanlända, personer med intellektuell funktionsnedsättning samt de som är för sjuka för AF och för friska 

för FK? Det finns risk för övervältringseffekt och ökade kostnader.  
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Budgetarbetet i nätverkskommunerna 
Fråga från Cathrine Eriksson. Dialog kring hur tar man sig an budgetarbetet i respektive kommun.  

Förslag att nätverket följer vissa nyckeltal i varje kommun, t.ex. kostnad för en säbo-plats. Arbetsgruppen 

En stark aktör, tittar på vilka nyckeltal som kan vara aktuella. 

Nätverk LifeCare 
Fråga inkommen från Wenche Jonsson avd.chef Höganäs via Linda Macke: finns intresse från andra 

kommuner att starta upp ett nätverk för projektledare för LifeCare?  

Det finns ett intresse för detta från närvarande kommuner. Helsingborg, Åstorp och Höganäs har redan 

bestämt sig för att träffas. Linda skickar ut frågan till samtliga kommuner och samlar in namn på de som 

vill delta i nätverket.  

 

Sithskort 
Fråga från Linda Macke. Återkoppling från Thomas Wester på Kommunförbundet i Skåne gällande fråga 

från socialchefsnätverket, om kommungemensam lösning för sithskort. Thomas undrar om det verkligen 

finns ett intresse, eftersom deras nätverk för siths-korts-administratörer i nordvästra Skåne menar att det 

inte finns det. Finns intresse så kan han arbeta vidare med frågan och utreda vad som behöver göras för 

att ha en gemensam lösning. 

 

Det finns ett fortsatt intresse bland de närvarande kommunerna i nätverket att driva frågan vidare. Linda 

återkopplar till KFSK och skickar ut förfrågan till alla kommunerna om man är intresserad samt hur 

mycket personalresurser man lägger på siths-korten. 

Socialchefsnätverket SKL 
Inga punkter 

NSK:S SKL 
Emma Pihl har skickat ut frågan om kommunerna är intresserade av ett nationellt verksamhetssystem för 

socialtjänsten. Några kommuner har redan svarat att de är intresserade och samtliga närvarande 

kommuner meddelar att de är intresserade. Linda meddelar Emma. 

Förslag från Annelie Börjesdotter att Linda är med på Skype-förmötena inför NSK:S. Carina Lindqvist 

KFSK tog med sig detta. 

Socialchefsrådet  
Inga punkter 

Central tjänstemannaberedning 
Inga punkter 

Delregional tjänstemannaberedning 
Återkoppling från Annika Andersson att den arbetsgrupp som ska genomföra fokusgrupper kring 

patienters och anhörigas upplevelser av vårdkedjan är på gång. Det har varit svårt att få in namn från 

regionen. 
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Återkoppling arbetsgrupper 

 Återkoppling från Personal och kompetensförsörjningsgruppen som träffades den 5 april: 

o Ska undersöka hur andra arbetar med karriärvägar, enklare jobb samt Åstorps arbete för 

rätt kompetens. 

 Digitaliseringsgruppen träffas den 13 maj 

 En stark aktör-gruppen träffas den 22 maj 

Uppdrag till chefsnätverk 

 IFO – förslag på uppdrag gällande rekrytering, tillgång och utbildning av jourhem och 

familjehem, som Dinah Åbinger har skrivit godkändes. Linda Macke skickar det till IFO-

chefsnätverket. 

 LSS – uppdrag gällande subvention av hyror för LSS-boenden, som Linda Macke skrivit har 

godkänts av ordföranden och ansvarig för LSS-chefsnätverket och redan skickats till LSS-

chefsnätverket. 

Boka in höstens mötestider 
Förslag på mötestider godkändes, kl. 9-12 den: 6/9, 11/10, 15/11 och 13/12. Linda Macke skickar ut 

outlook-inbjudningar redan nu samt tar fram förslag på vilka kommuner som mötena ska vara hos. 

Carina Lindqvist KFSK 

Carina Lindqvist visade ett bildspel på KFSK:s alla olika uppdrag, grupperingar, kommunikationsvägar 

och vad som är aktuellt just nu, se bifogat bildspel.  

Det finns ett nytt nyhetsbrev från KFSK som riktas till socialchefer. Carina kommer skicka det även till 

Linda Macke som kan vidarebefordra till socialchefsnätverket eftersom det är svårt för Carina att ha en 

uppdaterad namnlista. Nätverket kan även läsa på Yammer vad som sagts i Socialchefsnätverket på SKL. 

Carina och Linda ska prata vidare om hur Linda ska få tillgång till Yammer och anteckningar från RSS 

SKL, detta för att kunna hålla nätverket uppdaterat med vad som händer nationellt. 

 

För att förbättra kommunikationen mellan KFSK och socialchefsnätverket föreslog Carina att hon 

kommer och deltar på några möten framöver. Det ville nätverket gärna. Linda skickar höstens datum till 

Carina. 

 

Gällande sårvården/krysslistan så har Carina parkerat frågan om kostnader tills man vet vad det blir för 

resultat av utbildningarna. Utbildningarna i förslaget kvarstår alltså. Carina menar att när man framöver 

tittar på kostnaderna behöver man se över hela krysslistan och inte bara den delen som gäller sårvård. 

 

Nästa möte 14 juni i Åstorp 
Kl 9 kommer Anders Thornberg från HGB och berättar om tillitsbaserad styrning och ledning 

Kl 10 kommer Ebba Larsson MAS Höganäs, en av NV Skånes representanter i MAS/MAR-rådet och för 

en dialog kring hur vi säkerställer kommunikationen och rådets uppdrag.   

Vid tangenterna/Linda Macke 


