Anteckningar vid nätverksmöte för
socialchefer/motsvarande i Familjen Helsingborg
Dag och tid: Fredag 2019-02-01 klockan 09.00 – 12.00
Plats: Kommunhuset i Perstorp, Torget 1
Närvarande socialchefer:
Agneta Hugander, Klippans kommun
Annelie Börjesdotter, Perstorp
Annika Andersson, Helsingborgs kommun
Cathrine Eriksson, Höganäs kommun
Christin Jonsson, Landskrona kommun
Emma Pihl, Båstads kommun
Jennie Andersson, Örkelljunga kommun
Monica Ehnberg, Åstorps kommun
Övriga:
Anders Svensson
Linda Macke
Stefan Segerman – punkterna 1-4
1. Inledning
Cathrine Eriksson öppnar mötet.
2. Presentation av planeringsledaren
Socialchefsnätverket har under hösten 2018 bestämt att socialchefsnätverket ska ha en
gemensam resurs för utvecklingsarbete. Vid nätverkets träff 2018-12-07 fastställdes en
uppdragsbeskrivning för planeringsledaren. Socialchefsnätverket bestämde även hur
kostnaderna ska fördelas.
Den tilltänkta personen är Linda Macke som är anställd i Höganäs kommun. Linda Macke
presenterar sig själv och berättar om sin bakgrund. Det förs ett samtal om uppdraget.
Ställningstagande: Socialchefsnätverket ställer sig bakom att Linda Macke blir nätverkets
planeringsledare. Uppdraget som planeringsledare är i detta skedet ett tidsbegränsat projekt
till 2019-12-31 med 50 procents omfattning. Utvärdering ska göras i slutet av 2019 och inför
2020 ska ett nytt ställningstagande tas.
Uppdraget framgår av uppdragsbeskrivningen som socialchefsnätverket antog 2018-12-07. I
uppdraget kommer det även att ingå sekreterarskapet på socialchefsnätverkets träffar.
3. Övergång av ordförandeskapet för socialchefsnätverket
Enligt nätverkets beslut 2018-04-06 görs övergången i ordförandeskapet vid månadsskiftet
februari/mars varje år. Från och med mars 2019 övergår ordförandeskapet till Landskrona och
Svalöv.
Socialchefsnätverket diskuterar om det är lämpligt att Höganäs är kvar som ordförande för att
möjliggöra en nära kontakt med planeringsledaren. Denna fråga ska tas upp till fortsatt
diskussion vid socialchefsnätverkets träff 2019-03-01.

4. Samverkan mellan kommunerna och Region Skåne enligt hälso- och sjukvårdsavtalet
Samtal mellan socialcheferna och Stefan Segerman om representationen i centrala samverkan.
Stefan Segerman har representerat kommunerna i centrala samverkan, men enligt
ställningstagandet vid delregionala tjänstemannaberedningen 2019-01-30 övergår detta
uppdrag till tjänstemannaberedningens ordförande, som är Agneta Hugander.
Det förs även samtal om eventuella förändringar i den geografiska indelningen, där
Landskronas och Svalövs kommuner kan komma att lämna den nordvästskånska gruppen.
5. Verksamhetsplan 2019
Samtal förs om verksamhetsplanen med utgångspunkt från 2018 års verksamhetsplan. 2018
års verksamhetsplan hade tre målområden (digitalisering och automatisering, personal- och
kompetensförsörjning samt att socialchefsnätverket ska vara en start aktör).
Ställningstagande: Socialchefsnätverket uppdrar åt planeringsledaren att lägga fram ett förslag
på verksamhetsplan för 2019. Förslaget ska utgå från 2018 års verksamhetsplan, men med
följande ändringar och tillägg.
 Översyn och uppdatering, framför allt ska namnen i de ansvariga grupperna
uppdateras till det som nu är aktuellt
 Ett nytt målområde om att bilda nätverk på verksamhetschefsnivå ska föras in
Socialchefsnätverket bestämmer därutöver följande:
 Ett nätverk ska startas på verksamhetschefsnivå för äldreomsorgen, med Erik Semb
från Helsingborgs kommun som ansvarig. Inbjudningarna till berörda distribueras
genom respektive socialchef.
 Ett möjligt ämnesområde för ett nätverk är hur kommunerna hanterar de personer som
lämnar etableringsersättningen.
 Vid varje träff med socialchefsnätverket bör det finnas en punkt om
omvärldsbevakning. De frågor som önskas tas upp bör skickas in till planeringsledaren
i förväg för att alla mötesdeltagare i förväg ska kunna få kännedom om vad som
kommer att tas upp.
6. Samtal om hjälpmedelshanteringen i kommunerna
Vid nätverkets träff 2018-12-07 presenterade Mats Renard från Kommunförbundet Skåne
rapporten ”Inventering och nulägesbeskrivning av rehabiliterings-, habiliterings- och
hjälpmedelsområdet inom Region Skåne och de skånska kommunerna”. Nätverket bestämde
att fortsätta samtalet om hjälpmedel vid detta möte.
Socialchefsnätverket för samtal om frågor som sänts till kommunerna genom Stefan
Segerman med anledning av rapporten. Frågorna berör förbättringsområden utifrån resultaten
i rapporten. Några kommuner har tagit fram svar, bland annat Ängelholm. Det förs
resonemang om möjligheten att skicka ett samordnat svar med utgångspunkt från Ängelholms
svar. Respektive kommun behöver lämna besked om sin inställning till Ängelholms svar.
Stefan Segerman samordnar ett eventuellt gemensamt svar.
7. Ersättare i samrådsgruppen inom Kommunförbundet Skåne kring upphandlade
tjänster
Dinah Åbinger sitter i Kommunförbundet Skånes samrådsgrupp kring upphandlade tjänster.
Det finns behov av att utse en ersättare som kan medverka på gruppens möte när Dinah

Åbinger har förhinder. Vid kommande två möten (28/3 och 10/6) är Dinah Åbinger
förhindrad att medverka.
Ställningstagande: Socialchefsnätverket utser Emma Pihl att vara ersättare för Dinah Åbinger
i samrådsgruppen kring upphandlade tjänster.
8. Återkoppling från Johan Lindberg vid sekretariatet för Familjen Helsingborg
Johan Lindberg, sekretariatschef för Familjen Helsingborg, träffade socialchefsnätverket
2018-12-07. Bland annat samtalades om möjligheten att lägga information om
socialchefsnätverket på Familjens Helsingborgs hemsida. Johan Lindberg har återkopplat att
det går bra att ha information på familjenhelsingborg.se under en egen rubrik, men att det inte
får vara för internt.
Ställningstagande: Socialchefsnätverket överlämnar till Linda Macke att kontakta sekretariatet
för Familjen Helsingborg, för att komma överens om hur socialchefsnätverkets material ska
kunna publiceras på Familjens Helsingborgs hemsida.
9. Professionspengar 2019
Professionspengar är statliga anslag för kompetensutveckling. Emma Pihl lyfter en fråga om
vad som är känt kring professionspengar för 2019. Ingen av mötesdeltagarna kan lämna något
definitivt svar. Annika Andersson ska ta upp frågan vid socialchefsrådet nästa möte.
10. Ny lagstiftning inom LSS
Emma Pihl väcker en fråga om hur socialchefsnätverket kan samarbete kring hanteringen av
ny LSS-lagstiftning. Emma Pihls tanke är att det skapas ett nätverk mellan kommunerna där
de mest berörda och kunniga från respektive kommun deltar.
Frågan ska tas upp vid socialchefsrådet nästa möte.
11. SKL:s meddelande "Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering
av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter".
SKL har sänt ut ett meddelande där de rekommenderar kommunerna att gemensamt till SKL
finansiera ett samlat system för kunskapsstyrning av socialtjänstens verksamheter. Kostnaden
blir 1,95 kronor per kommuninvånare. Finansieringen ska gälla i fyra år.
Mötesdeltagarna samtalar om hur respektive kommun hanterat rekommendationen från SKL.
Den allmänna meningen är att det är svårt för kommunerna att säga nej.
12. Medelpunkten
Emma Pihl beskriver att kommunalförbundet Medelpunkten genomgår stora förändringar
både inom tjänstemannaorganisationen och i direktionen med politiska representanter. Emma
Pihl efterlyser ökad samverkan mellan Medelpunkten och kommunerna, exempelvis genom
en referensgrupp på tjänstemannasidan.
Mötesdeltagarna samtalar om Medelpunkten. Slutsatsen av diskussionen blir att kommunerna
ska ta upp förslag till förändringar med sina respektive politiska representanter i direktionen.
13. Övriga frågor
a) Fråga om upphandling av cirkulationstvätt.

b) Fråga om samlade strategier för arbete inom äldreomsorgen för att få ett gemensamt
arbetssätt.
c) Information om striktare tolkning av sovande jour. Båstad kommuns chef för LSSverksamheten avser att bjuda in till nätverksträff om detta.
d) Information om rapport om preventiva hembesök av Albert Westergren.

***
För minnesanteckningarna:
Anders Svensson, Örkelljunga kommun

