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Projekt Digitala Familjen Helsingborg
Sammanfattning: Kalle Petterson, utvecklingschef på Socialförvaltningen i Helsingborg presenterade
delrapporten om Digitala Familjen Helsingborg med uppdateringar om hur långt de kommit samt vilka
vägar de valt och vill välja framöver. Möjligheterna att skapa en socialtjänst i en digital kontext innefattar
en del juridiska överväganden eftersom personlig information behöver delas kommunerna emellan. Daniel
Westman, jurist specialiserad på IT och medierätt, har gjort en omvärldsbevakning där han bland annat
träffat förvaltningsjurister i Helsingborg. Den möjliga vägen framåt är en inriktning på
programverksamheter med behandlingsinsatser. Det finns ett brett utbud av behandlingsinsatser idag,
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utspridda i kommunerna. Kommuner kan således välja att inrikta sig på vissa insatser, bli ”specialiserade”
och därmed dela på ansvaret. I dagsläget är målsättningen att ha en slutrapport klar till slutet av maj 2021.
Kommentarer från nätverket: Mindre kommuner kan inte bistå i samma utsträckning med personal eller
spetskompetenser. En del av samarbetet kan vara att dela behandlingsformer genom en digital plattform
eller som en digital tjänst (med evidensbaserade metoder). Familjerätten/Öppenvården i Helsingborg har
arbetat med dataskyddsfrågor/sekretess, där patienter själva godkänner hur det ska samarbetas kring deras
behandling – det kanske är en idé att undersöka hur de har gjort.

Kommunala mikrotjänster
Se bilaga för rapport.
Sammanfattning: Johan Hammar, projektledare för kommunala mikrotjänster på Helsingborgs stad
presenterade slutrapporten kring projektet som pågått i Helsingborg under det senaste året. Nyby är en
mobilapp, ett verktyg som verkar för att dela tjänster mellan invånarna i staden. Projektet lanserades i
samband med pandemin 2020 och fick då konkurrens av liknande appar och initiativ. Därför har det inte
haft samma effekt som förväntat. En annan anledning är att berörda förvaltningar inte upplevt att de haft
möjlighet att engagera sig pga bristande resurser i och med pandemin. Det har också funnits en felaktig
uppfattning om vad Nyby ska användas till på förvaltningarna, bland tjänstepersoner. Den grundläggande
tanken är att ge vårdpersonalen mer tid att göra det som ska göras och att privatpersoner eller andra inom
förvaltningen kan avlasta genom en volontärinsats. Det har också varit svårt att nå invånare utan
kommunens hjälp. Trots detta har många uppdrag kommit in och det har inte inkommit några tillbud.
Kommentar från nätverket: Det är ytterst viktigt, när kommunen ska stå för en viss tjänst, att de också
kan försäkra att det är kvalificerad personal som avlastar.
Beslut: Inget beslut om fortsättning eller implementering i någon av kommunerna i dagsläget.

Uppföljning av presentation av projekt ”Time in Care (TiC)"
Sammanfattning: Projektet ”Time in Care” går ut på att mäta den reella tiden sjuksköterskor inom
kommunal verksamhet lägger på diverse arbetsuppgifter, både patientnära och administrativa.
Fråga: Finns där ett intresse att genomföra en pilotstudie gemensamt (3-4 mån) med kommunerna inom
Familjen Helsingborg?
Kommentar från nätverket: Alla är positiva till en eventuell studie och skulle det testas gemensamt
inom Familjen Helsingborg finns där ett värde i jämförelser kommunerna emellan. Alla är överens om att
det i dagsläget kommer att kräva resurser och insatser från personal, något som skulle innebära ännu en
belastning på en redan ansträngd personalstyrka i de flesta kommuner pga pandemin. Just detta projekt
kommer troligtvis inte tillgodose de behov som finns idag, men ett gemensamt mätverktyg är fortfarande
intressant. Frågan skulle behöva lyftas på LSS och ÄO samverkan, eftersom den gäller
verksamhetsområdet. Ensolution har ett paket som kan vara intressant.
Beslut: Parkera frågan tills vidare och eventuellt bolla den vidare till LSS och ÄO-nätverken. Frågan bör
även läggas in i samverkansplanen framöver.
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Beställarnätverk socialtjänst
Håkan Strömberg bevakar frågan som tas vidare till nästa möte.
Från föregående minnesanteckning: 20 kommuner i Skåne tittar på att ingå i ett upphandlingsnätverk för att
upphandla samma system. Är det av intresse att ingå i detta nätverk eller starta ett eget? Klippan, Perstorp,
Bjuv och Åstorp har redan en gemensam upphandlingsenhet. Alla kommuner närvarande idag har olika
upphandlingstider som löper ut vid olika tillfällen. Det kommer att ta tid att samordna tiden och utifrån
allas olika behov.

Uppföljning undernätverk
Beslut: Ta med frågan till nästa möte

Centrala/delregionala samverkansorganet vårdsamverkan
Socialchefsrådet Skånes kommuner
Från föregående minnesanteckning: 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.
Kommentar från nätverket: Det råder oklarhet kring förväntningarna från socialchefsnätverket gentemot
kommundirektörsnätverket. Vilka behov finns och vad kan göras gemensamt? De gemensamma
uppsamlingarna har försvunnit och även de gemensamma utbildningarna.
Beslut: Fortsätta diskussionen vid nästa möte.
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Minnesanteckningar från senaste mötet 210409 finns på Teamsytan för Skånes Kommuner.
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