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Anteckningar
Johan Lindberg tf socialchef i Örkelljunga, välkomnas till nätverket.

Föregående anteckningar
Till handlingarna.

Tillitsbaserad ledning och styrning
Anders Thornberg från Helsingborgs stad informerar om förändrad styrning/tillitsbaserad
styrning och ledning, se bildspel.
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Systemkartan.se
Fråga från Linda Macke gällande systemkartan.se. Plattformen kan användas för att hitta och
jämföra IT-system med andra kommuner i Sverige. Detta skapar bättre förutsättningar för
samverkan och utveckling inom digitalisering. Förslag att nv-kommunerna använder detta istället
för att vi samlar in ”på papper” från varje kommun (pågående i arbetsgrupp digitalisering).
Frågan tas på nästa möte i september istället.

MAS/MAR-rådet
Ebba Larsson MAS i Höganäs, besöker nätverket för dialog kring hennes uppdrag som
företrädare för nv-kommunerna i MAS/MAR-rådet på KFSK.
Beslut: socialcheferna beslutar att Ebba skickar minnesanteckningar till kommunens masar och
de informerar sina socialchefer.

Vård- och omsorgscollege
Fråga från Annika Andersson: Annika uppmanar till samverkan kring vård- och omsorgscollege.
En diskussion kring hur marknadsförs utbildningar till vård och omsorg och hur ska
kommunerna och regionen klara framtidens personalrekrytering?
Beslut: kommunerna tar hem frågan för att undersöka om det finns ett värde att skapa ett lokalt
vård- och omsorgscollege för nordvästra Skåne. Återkoppling vid nästa möte i septemer.

Tjänstemannaberedskap socialjouren
Fråga från Dinah Åbinger gällande nv-kommunernas intresse att få köpa tjänsten
tjänstemannaberedskap av socialjouren i Helsingborg. Svalöv positiv. Örkelljunga positiv men
inväntar statistik. Bjuv positiv och skyndar på beslut. Perstorp återkommer. Svar till Dinah på
måndag.

Socialchefsnätverket SKL
Beslut: Linda skickar ut länken till Yammer så alla når minnesanteckningar från t.ex. socialchefsnätverket.
Skrivning från Annika kring personlig assistans: Åsa (på SKL) berättade att det har skett en ändring gällande
Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR), 51 kap. 17§ socialförsäkringsbalken (SFB). Åsa vill trycka på att man bör
veta att den personliga assistent ersättningen ersätts endast till kommunen, om den försäkrade har fått assistansinsats genom
kommunen. De allmänna råden till bestämmelsen är: - Försäkringskassan bör besluta att assistansersättningen ska betalas
ut till kommuner om kommunen sedan tidigare står för kostnaden för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade Försäkringskassan har valt att tolka detta att kommunerna inte får betalt när familjerna har egen
assistans. En lagändring kommer att komma men under den resan bör kommunerna tänka på detta. Det går givetvis att
anlita privata aktörer men där behöver kommunen ha avtal med aktörerna.

NSK:S SKL
NSK:s inte haft ett möte sen sist.
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Socialchefsrådet KFSK
Återkoppling från Annika Andersson. Beslut: Linda får i uppdrag att inventera vilka kommuner som vill
finansiera en av äldrevägledarna i Malmö. Info och en förfrågan finns i minnesanteckningarna.
Diskussion kring att tjänstemannagrupp saknas för medelpunkten.

Centrala samverkansorganet
Delregionalt möte den 20 juni.

Återkoppling arbetsgrupper
Alla grupper som har haft möten inbokade har ställts in pga. få deltagare.

Vid tangenterna
// Monica Ehnberg och Linda Macke
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