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Socialchefsnätverket 

Datum och tid: 2019-03-01 kl 9-12 

Plats: Stadshuset i Ängelholm, Östra vägen 2 

 

Socialchefer, närvarande:  

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

Dagordning 

Föregående anteckningar 

Lagt till handlingarna. 

Ordförandeskap 2019-2020 

Ordförandeskap 2019-2020. Från och med mars 2019 skulle ordförandeskapet övergå till Landskrona och 

Svalöv. Dock går både Svalöv och Landskrona över till ett annat sjukvårdsområde, därav är det oklart om 

de blir kvar i nätverket. Delregionala frågor tas sist på dagordningen, så Svalöv och Landskrona kan gå om 

frågan inte berör dem.  

Beslut att Höganäs ska vara kvar som ordförande för att möjliggöra en nära kontakt med 

planeringsledaren, samt att Ängelholm också blir ordförande.  
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Verksamhetsplan 2019 

1. Verksamhetsplan 

Genomgång av uppdaterad verksamhetsplan. Linda får i uppdrag att färdigställa efter ändringar 

och komplettering med text ifrån ”Överenskommelse om samverkan mellan socialcheferna i 

Familjen Helsingborg”.  

Linda ska också ta fram en uppdragshandling för de nya nätverk som ska skapas enligt 

verksamhetsplanen. Tid för arbetsgrupperna behöver bokas.  

 

2. Organisations/nätverkskarta 

Genomgång av Organisations/nätverkskarta över Skåne med fokus på socialchefsnätverket som 

Linda har tagit fram. Diskussion kring strukturerna.  

Bilden ska kompletteras med ytterligare en grupp och Linda ska ta fram syfte med grupperna samt 

förteckning över vilka som ingår i respektive grupp. Bilden kan sedan användas av nätverket. 

 

3. Webbsida 

Förslag på webbsida Familjen. Nätverket godkänner webbsidan. Linda färdigställer med smärre 

justeringar. 

 

Frågor från CS 

1. VISAM 

Det behövs en person som nätverksrepresentant från varje delregion till det nätverk som ska bildas. Syfte 

att hålla ihop arbetet med VISAM, hjälpas åt att utbilda och lära av varandra. En person från Malmö 

kommer leda nätverket. Ingela Roth, ssk från Örkelljunga kommer delta för NVS. Linda anmäler henne. 

 

2. Påsköverenskommelse 

Överenskommelsen är antagen och publicerad. Nätverket har synpunkter på att överenskommelsen 

kommer så sent. Nätverket har behov av statistik över hur många som skrevs ut under jul och under 

kommande påsk. Christin tar frågan till Stefan Segerman.  

 

3. Samverkansstruktur region och kommun - förslag 

DS nordväst är nu tio kommuner, tre sjukvårdsstyrelser och en primärvårdsnämnd. Landskrona och 

Svalöv flyttas till DS Mellersta. NVS blir då 8 kommuner och två sjukhusstyrelser. Synpunkt i CS från 

kommunerna var att psykiatrin skulle vara adjungerad, denna skrivning togs därför bort. 

 

Omvärldsrapporter via Wide Narrow 
Idag finns ett samarbete mellan några av de nordvästskånska kommunerna om framtagande av 

omvärldsrapporter. Helsingborg står för avtalet, men har för avsikt att avsluta detta, vilket innebär att 

framtagandet av rapporterna kommer att upphöra. Avslutet beräknas till senare delen av 2019.  

 

Omvärldsanalysgruppen  
Enligt Jennie har Omvärldsanalysgruppen behov av ytterligare någon representant då Max från AMF i 

Helsingborg har slutat sitt arbete. Åstorp och Svalöv är med men har inga representanter. Dinah tar med 

frågan för att se om hon kan hitta någon representant i Helsingborg. 



 
 
 

familjenhelsingborg.se/socialchefer 
 

 

Sithskort 
Idag har varje kommun utlämning av Sithskort. I Höganäs har det varit svårt att hitta någon som kan 

utföra detta. Deltagarna på nätverksmötet är också intresserade av att hitta en gemensam lösning. Linda 

tar frågan vidare till ansvariga för siths på Skånes kommunförbund. 

 

Omvärldsbevakning 

 Ny lag om biståndsbedömning på trygghetsboende för äldre. Höganäs är intresserade av den nya 

möjligheten och undrar om någon annan kommun har påbörjat någonting kring detta.  

 

Övrigt  

 Fråga från Ängelholm angående LOV på boende om någon annan kommun har detta. Ingen av 

de närvarande har detta. 

 Fråga från Helsingborg om förberedelser inför införandet av barnkonventionen som ska införas 

2020. Viss förberedelse har påbörjats. 

 Fråga från Landskrona om medflyttande sambos i demensboende. Christin skickar ut material 

kring detta. 

 Fråga från Båstad om någon har erfarenhet av att en privat utförare bygger och kommunen 

driftar. Ingen erfarenhet av detta finns. 

 

 

Vid tangenterna 

Linda Macke 


