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Socialchefsnätverket 

Datum och tid: 2021-02-26 
Plats och lokal: Teamsmöte 
 
Socialchefer:  
Jessica Alfredson (ordf.) Bjuv 
Christin Johansson Båstad 
Emelie Erixon  Helsingborg 
Annika Andersson Helsingborg ej närvarande 
Viweca Thoresson Höganäs ej närvarande  
Agneta Hugander Klippan 
Annette Lindberg Mohlin Landskrona ej närvarande 
Håkan Strömberg Landskrona 
Annelie Börjesdotter Perstorp 
Madeleine Moberg  Svalöv 
Cecilia Andersson Svalöv 
Gun Bylund Åstorp 
Filippa Kurdve (ordf.) Ängelholm 
Johan Lindberg Örkelljunga 
 
 

Anteckningar 

Föregående anteckningar 
Läggs till handlingarna. Inga tillägg. 

Gällande möteslänk så kommer de gamla Skypemötena att tas bort och nya mötesinbjudningar till digitala 

möten kommer skickas ut. 

Fråga via Familjen Helsingborg 
Det bestäms att vi bjuder in Lars-Göran Nilsson och Kajsa Thorsell till nästa nätverksträff för att berätta 

om förslag till pilotstudier om vårdbehov. Inbjudan förmedlas av Jessica/Filippa till Johan Lindberg. 

Från dagordning: 

Det har dykt upp en fråga till, via vår allmänna infomail och sedan genom kontakt med näringslivschefen i 

Perstorp. Det handlar om två pensionärer med bakgrund inom ”vårdvetenskap” som har ett upplägg för 

bedömning av vårdbehov. Så här sammanfattar Sahand som är näringslivschef i Perstorp: 

• Lars-Göran Nilsson 

• Kajsa Thorsell – doktor vårdvetenskap, studier i Ljungby, Örkelljunga, Ängelholm. 

Metod; vilket vårdbehov har patienter som upptar vårdplatser och hur kan man förbättra detta i 

coronatider. Vill gärna samarbeta med Familjen Helsingborgs kommuner. Vill höra sig för om möjligheter 

att göra pilotstudier i våra kommuner. 
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Yrkesresan  
Tillräckligt med kommuner har nu anslutit sig, (226 kommuner)  i Skåne alla kommuner utom två och 

inom Familjen HBG har alla tacka ja. 23 april är det ett seminarium om den fortsatta processen.  

Årsredovisningen för 2020 
Text till Årsredovisningen har sänts in utifrån den inriktning som diskuterades fram vid förra mötet:  

Beställargrupp socialtjänst 
Landskrona kan bevaka frågan och undersöka lite mer för att vid nästa möte ge en återkoppling till 

nätverket. Återkopplingen till Johan Lindberg blir att Jessica/Filippa ger honom Håkan Strömbergs 

kontaktuppgifter. 

Finns behov av en kartläggning av vilka verksamhetssystem som används inom Familjen Helsingborg. 

Kopplat till det är det av vikt att kartlägga avtalstider för respektive kommun.  

Från dagordning: 

Via Johan Lindberg på sekretariatet för Fam HBG har frågan om beställarnätverket SKR;  

Den 5 februari hade SKRs vd Staffan Isling möte mer ett urval kommundirektörer i Familjen Helsingborg. 

Han har sett vad i vi gör i Familjen, är imponerad och vill veta mer om hur vi arbetar. Kul! Vi får ge 

varandra virtuella klappar på axeln.Under mötet diskuterads bland annat behovet av moderna stödsystem 

och IT utveckling, generellt. I den diskussionen erbjöd SKR oss att vara med i ett arbete som ska mynna 

ut i en större upphandling av stödsystem för just socialtjänsten. Jag kan se av det presentationsmaterial 

som vi fått att Helsingborg redan har kontakt med SKR i frågan. Men kanske är fler kommuner 

intresserade? Bifogar en presentation och det finns en länk i SKRs mail nedan.Tacksam om ni tar upp 

frågan i nätverket och återkopplar vad ni kommer fram till eller hur ni resonerat. Så kan jag återkoppla till 

kommundirektörerna först och sedan till SKR. 

https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/bestallarnatverksoc

ialtjansten.24311.html 

 Angående förskrivningslicenser via Medelpunkten  

Flera kommuner har löst det via att en eller bara några har licensen och hanterar beställningarna för hela 

kommunen. 

Verkar som att flera har missat informationen. Hade önskat få informationen tidigare så att det hade 

kunnat beaktas i budgetarbetet. Från Medelpunktens sida menar man att information gått ut i samband 

med budgetbeslut. 

Beredning av ärenden avseende budget och andra frågor av större karaktär kan göras av 

socialchefsnätverket. Behöver också föras samtal på lokal nivå med politiken. Mats Renard bjuds in som 

ett första steg för att prata ansvarsfördelning mellan kommun och region. 

Från dagordning: 

Licenser för förskrivning via Medelpunkten kostar 150kr/ licens och månad. AT/ FT har även tidigare hft 

individuella licenser men för ssk har flera kommuner använt sig av gemensamma inlogg/licenser. Detta 

https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/bestallarnatverksocialtjansten.24311.html
https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/bestallarnatverksocialtjansten.24311.html
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har uppmärksammats av Medelpunkten/ Visma och utifrån datasäkerheten har nu besked gått ut om att 

det behöver förändras. En individuell licens för varje ssk innebär stora kostnader, för HBG ca 180 tkr. 

Centrala/delregionala samverkansorganet vårdsamverkan 
 
Frågan flyttas och hanteras på Vårdsamverkan Skåne nordväst med Lotta Grehn Dahlberg. 
 

Socialchefsrådet Skånes kommuner 
Minnesanteckningar har skickats ut. Gällde framförallt yrkesresan. På seminariedagen kommer SKR att 
berätta om nuvarande upplägg, men också om hur yrkesresan kan breddas och omfatta vård och omsorg. 

 
Kompetensförsörjning, finns två personer som är anställda för detta projekt centralt. Varje kommun ska 
utse en kontaktperson och skicka in. 
 
Vårdsamverkan och Covid hanterades. 
Hade också en dialog om framtidens hälsosystem, vi behöver få en gemensam helhetssyn. 

 
Nästa möte 4 mars. 
 

Socialchefsnätverket SKR 
Vi väntar in anteckningar från mötet 210219 

NSK:S SKR 
 

Övrigt  
På nästa kommundirektörsmöte ska det utses ett antal strategiska nätverk inom hälsa, social välfärd och 

social omsorg. Detta är kopplat till den nya VPn för 2021. Det är ett initiativ från Skånes kommuner och 

kopplat till God och nära vård. Ett förslag är att ta frågan vidare till socialchefsrådet som äger rum nästa 

vecka. Återkoppling sker på nästa socialchefsnätvek. 

Agneta väcker frågan om samordnare till socialchefsnätverket, ersättare för Linda Macke,.Ängelholm och 

Örkelljunga har undersökt om det finns någon resurs på hemmaplan som skulle kunna ta den rollen, men 

det finns inte möjlighet till det. Det behövs någon som administrerar utskick och inspel till nätverket. 

Klippans kommun har anställt en verksamhetsutvecklare på vikariat som eventuellt skulle kunna ha 

utrymme. Övriga ställer sig bakom det förslaget och Agneta får i uppdrag att undersöka möjligheten. Vi är 

överens om att 25 procent är lagom för närvarande. 

 

 

Vid anteckningarna 

Filippa Kurdve 


