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Socialchefsnätverket 

Datum och tid: 2019-12-13 kl. 9-12 
Plats och lokal: stadshuset i Höganäs 
 
Närvarande socialchefer:  
Cathrine Eriksson (ordf.) Höganäs 
Annika Andersson Helsingborg 
Filippa Kurve Ängelholm 
Agneta Hugander Klippan 
Ingrid Pettersson Båstad 
Mikael Lindberg Svalöv 
Jessica Alfredson Bjuv 
Monica Ehnberg Åstorp 
Annelie Börjesdotter Perstorp 
Johan Lindberg Örkelljunga 
 
Övriga: 
Natalie Lindqvist Klippan 
Sofia Rydh Lunds Universitet 
Kerstin Svensson Lunds Universitet 
Åsa Stadell LSS-chefsnätverket, Höganäs 
Linda Macke Planeringsledare Socialchefsnätverket 
 
Ej närvarande: 
Dinah Åbinger (ordf.) Helsingborg 
Madeleine Moberg  Svalöv 
Christin Jonsson Landskrona 
Annette Lindberg Mohlin Landskrona 
 

Anteckningar  

Föregående anteckningar 
Till handlingarna 

Kommunutbildningar.se   

Natalie Lindqvist, verksamhetsplanerare i Klippan informerar om Kommunutbildningar.se samt 
återkopplar kring Kvalitetsnätverkets syfte och vem som sammankallar. 

 

Kommunutbildningar.se 

Det finns ca 400 utbildningar på Kommunutbildningar.se och de omfattar alla områden. Utbildningarna 
kan göras på mobil, dator och iPad.  

Klippan startade i april och har valt att sätta ihop egna områden kopplat till respektive verksamhet, de har 
gjort ett årshjul för kompetensförsörjning. Varje medarbetare har en timme schemalagd utbildningstid i 
månaden. Svalöv har gått med, Perstorp är på gång och i Klippan har även vuxenutbildningen gått med. 
Fram till sista april är priset 850 kr/licens, gäller för 1500-3000 licenser. Går fler med och vi hamnar på 
över 3000 licenser sänks priset. Se mer info i bildspelet. 
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Nätverket noterar informationen och konstaterar att det verkar vara en bra lösning.  

 

Kvalitetsnätverket 

Nätverket startades av strateger och verksamhetsutvecklare september 2018. 

Syftet med nätverket är att lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Det är både effektivt och 
kvalitetssäkert i många avseende för våra roller. Förhoppningen är att nätverket ska kunna utvecklas till att 
arbeta mer förebyggande och på uppdrag med gemensam utveckling av kommunerna 

 

Träffas 4 ggr/år där alla kommuner turas om att bjuda in varandra till nätverksträff. Den kommun som 
bjuder in bestämmer ämne och skickar ut i förväg vad mötet ska handla om och det är viktigt att vi som 
deltar har en gemensam målbild var vi ska i frågan. 

 

Forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten      
Sofia Rydh och Kerstin Svensson från forskarskolan, Lunds universitet besöker nätverket. 

Forskarskolan är ett regeringsinitiativ vars syfte är att stärka socialtjänsten och den långsiktiga 
kunskapsutvecklingen i socialtjänsten. Uppdraget är att utbilda 30 personer och de startar upp med tio 
doktorander i taget. År 2019 gällde utlysningen barn, unga och familj, år 2020 gäller utlysningen omsorg, 
äldre, funktionshinder och psykisk ohälsa. Utlysning öppen nu, sista datum att söka är den 9 mars och 
man vill gärna ha någon doktorand från denna region. Uppdraget ska slutföras 2026. 

Utbildningen är halvtidsstudier under 4 år och tanken är att man sedan ska tillbaka till socialtjänsten. 
Kommunen är kvar som arbetsgivare. Den sökande ska ha en magister i socialt arbete eller motsvarande, 
akademisk examen på kandidatnivå + kurser på avancerad nivå. Se mer info i bildspel och mailutskick. 

Första konferensen är den 5 februari och handlar om praktiknära forskning. Konferensen är kostnadsfri 
och målgruppen är medarbetare och ledare i socialtjänsten. 

Återkoppling LSS-chefsnätverkets uppdrag  

Åsa Stadell, Höganäs: återkoppling från LSS-chefsnätverket gällande deras uppdrag kring subvention av 
hyror för LSS-boenden. Uppdraget var att inventera hur det ser ut i kommunerna inom Familjen 
Helsingborg, omvärldsbevaka samt ta fram ett förslag kopplat till gällande hyreslag på hur 
subventioneringsprinciperna ska gälla.  

 

Totalt har fem av elva kommuner har redovisat hur det ser ut hos dem och nätverket har kommit fram till 
att det är stora skillnader i hyressättningen.  

Diskussion i socialchefsnätverket kring var taket egentligen ligger och om kommunerna får subventionera 
hyror. Frågan har tidigare varit uppe i Socialchefrådet och man har ännu inte fått svar.  

Beslut att frågan lyfts i Socialchefsrådet igen.  

 

Återkoppling IFO-chefsnätverkets uppdrag 
Mikael Lindberg: återkoppling gällande uppdraget från socialchefsnätverket gällande familjehem/jourhem.  

Nätverket kommer arbeta vidare med riktlinjer kring familjehem, vilken typ av stöd som behövs och vilka 
utredningsmodeller vi vill ha. En arbetsgrupp kommer skapas, inget tidsperspektiv finns i dagsläget. På 
nästa träff i Landskrona ska de titta på deras sätt att lösa jourhemsbristen. 

 

Återkoppling från Linda 
Kunskapsnätverk Familjen Helsingborg och de som inte finns på hemsidan. 

 Myndighetschefsnätverk (ÄO) 
Deltagare: enhetschefer från myndighetssidan: Ängelholm, Båstad, Klippan, Hässleholm, Eslöv, 
Örkelljunga, Höganäs. 
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Syfte: omvärldsbevakning 

Träffas 3-4 ggr/år, bestämmer löpande nya datum och vem som sammankallar. 

 MAS/MAR 
Deltagare: Alla masar i Nvskåne ( Hbg, Höganäs, Ängelholm, Bjuv, Båstad, Åstorp och 
Örkeljunga och Klippan som delar på en mas) och de marar som finns, för närvarande har endast 
Hbg och Ängelholm. 

Syfte: att träffas och bl.a. diskutera problem som uppstår och finna så lika lösningar som möjligt 
samt informera oss om nyheter som påverkar vårt ansvarsområde.  De kommer även att försöka 
få fram gemensamma riktlinjer för dessa kommuner.  

Bestämmer mötestider och var de ska träffas gemensamt och den som ska ha mötet bjuder in och 
upprättar dagordning. Träffas ca en gång i månaden. 

Beslut att lägga Kvalitetsnätverket, Myndighetsnätverket (ÄO) och MAS/MAR-nätverket under 
Socialchefsnätverket. Linda skickar ut förfrågan på vilka som ska ingå, ser till att en kontaktperson utses, 
att nätverken får uppdragshandlingen och träffar nätverken.  

LSS-chefsnätverket har fått i uppdrag att se över dessa nätverk: 

 Personlig assistans 

 Boendechefsnätverk (LSS) 

Nya nätverk som har framkommit är Biståndshandläggarnätverk och SVU-nätverk.  
Beslut att Myndighetschefsnätverket får i uppdrag att se över dessa. 

 

Planeringsledare socialchefsnätverket 2020 
Beslut om fortsatt samfinansiering av 50 % tjänst för planeringsledare. Faktura för 2019 är på gång. 

Socialchefsnätverket SKR 
Annika Andersson återkopplar från mötet den 21-22 nov. Arbetet med Yrkesresan går vidare och man ska 
ta fram en teknisk lösning. Annelie Börjesdotter säger att återkopplingen till NSK:S är att alla har sagt ja 
och tyckt det är bra. För en kommun som Perstorp kommer det kosta ca 60 000 kr.  

Arbetet med 1177 pågår och med hållbar kompetensförsörjning inom äldreomsorgsområdet. 

Fråga som Annika ska svara på senast idag är hur vi vill fördela medel för God och nära vård under 2020. 
Förslaget är att fördela efter antal individer som får kommunal hälso- och sjukvård. Socialchefsnätverket 
ställer sig bakom det förslaget. 

NSK:S SKR 
Annelie Börjesdotter återkopplar från senaste mötet. Frågor som hanterades var kunskapsstyrning, 
Yrkesresan, Kunskapsguiden, forskning och hur man kan samordna de regionala stödstrukturerna(RSS) 
med den nationella. Partnerskapet är navet. 

NSK:S har konstaterat att Sofsen för ledningssystemet inte har fungerat någonstans sedan 2011, det är för 
komplext. Socialstyrelsen ska stödja kommunerna i detta och vill att man skickar in om man har någon bra 
modell.  

De kommuner som inte har betalat in pengar till SKR för kunskapsstyrningen kan köpa in sig på enstaka 
register. De kommuner som inte har betalat in kommer annars att uteslutas. 

Centrala/delregionala samverkansorganet 
Agneta Hugander: en ny webbsida har skapts där man kan läsa anteckningarna från CS. 

https://vårdsamverkanskåne.se/sa-ar-vi-organiserade/tjanstemannaberedning/minnesanteckningar/
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Dokumentet ”Ramöverenskommelse psykiatri” som gick ut i mail från Agneta via Linda den 12/12, bör 
läsas igenom av alla eftersom kommunerna så småningom ska ta ställning till detta. 

Lägesrapport i nätverkskommunerna 
Dialog kring Barnkonventionen som lag och hur kommunerna förbereder sig.  
Det ser lite olika ut, någon kommun vill ha ett kommunövergripande arbete och tycker att arbetet saknar 
systematik, i en annan kommun har det varit gemensamma utbildningar för politik och tjänstemän, hos en 
kommun har folkhälsoutvecklare tagit fram material som ska köras i alla ledningsgrupper.  

Ett tips är att Simrishamn har arbetat mycket detta och att i boken som delas ut finns bra exempel.  

Övrigt  
Nästa möte den 10 januari är heldag kl 9-16 i Helsingborg. Glöm inte att skicka in framtidsanalyser, 
verksamhetsplan, vård- och omsorgsplan eller liknande till Linda innan jul. 

Har fått in från: Helsingborg, Båstad, Åstorp, Landskrona och Höganäs. 

Saknar material från Klippan, Perstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

Några har meddelat att de håller på att ta fram material och inte har något färdigt ännu: Svalöv och Bjuv. 

 

Vid tangenterna/Linda Macke 


