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Minnesanteckningar
Föregående anteckningar
Kommentar från nätverket: Projektet kommunala mikrotjänster har tidigare använts på ett lite
annorlunda sätt i Tomelilla meddelar Viweca. Där har Nyby bl.a. använts i samband med
arbetsmarknadsåtgärder samt inom hemtjänsten. Frågan följer med i höst då Viweca kanske själv eller med
en utvecklingsstrateg berättar hur Nyby implementerats i kommuner där det fungerat bra.
EnSolution har flera intressanta analytiska verktyg som är behjälpliga i uträkningar av resursfördelning,
kostnad per brukare osv. Det finns även ett annat verktyg som analyserar HSL insatser. Denna
tillhandahålls av SKR (Viweca har mer information).
Övriga punkter läggs till handlingarna.

Presentation: Införande av nytt barnfridsbrott – Barnahus
Emelie Erixon lyfte frågan om en ny målgrupp för kommunerna Familjen Helsingborg – barn som
bevittnar brott. Dessa ingår idag inte i Barnahus. En lagrådsremiss ligger ute med förslaget att denna
målgrupp ska ingå i Barnahus. I dagsläget finns där en beredningsgrupp som kan ta uppdraget att
undersöka vad det skulle innebära om detta skulle läggas till avtalet inom Barnahus.
Beslut: Nätverket ger beredningsgruppen uppdraget att undersöka innebörden av detta förslag.
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Beställarnätverk socialtjänst
Sammanfattning: Detta är ett initiativ som funnits i flera år och där finns en vilja att ta ett gemensamt
grepp om beställningar av verksamhetssystem och dyl. för att förstärka kommunernas beställarkompetens.
Där finns även en vilja på nationell nivå att ta ett gemensamt grepp om verksamhetsgrupperingar vid
beställningar. Målet är att öka behovsbilden och leverantörerna är med i dialogen kring detta.
Där finns redan aktiva beställargrupper i Malmö, Lund och Vellinge kommun. Därför har Skånes
kommuner föreslagit att kommunerna i Skåne ta ett gemensamt krafttag kring detta. Helsingborg är aktivt
med att ha resurser i gruppen och jobbar tillsammans med Skånes Kommuner.
SKR vill på sikt ta fram en modell likt det som finns i våra grannländer. Det är ett nationellt system som
fungerar väldigt bra i Danmark och Norge.
Där finns 3 delrapporter från arbetet med Skånes kommuners beställarnätverk. I dagsläget går man in i fas
2 där man vill se ett samarbete mellan kommuner som har liknande behov.
Håkan Strömberg följer detta arbete långsiktigt och är kontaktperson från nätverket.

Uppföljning undernätverk
Frågan: Hur mår våra undernätverk? Är de i gång? Vad vill vi få ut av dem? Ex. Kvalitetsnätverket,
Myndighetsnätverkets undernätverk m.fl.
Kommentar från nätverket: Det är väldigt många nätverk uppe på hemsidan. Återrapporteringen från
nätverken är haltande och det behöver plockas upp. Viktigt att få till en bra struktur där
återrapporteringen sker till socialchefsnätverkets planeringsledare (Kirti).
Undernätverken ska främst finnas till för samverkan mellan verksamhetschefer. Alla nätverk under
verksamhetschefsnivå rapporterar till sitt huvudnätverk, ex. biståndshandläggarnätverket rapporterar till
myndighetschefsnätverket som i sin tur rapporterar till socialchefsnätverket. Tidigare har tanken varit att
när det kommer initiativ från socialchefsnätverket – inom ramen för samverkan mellan Familjen
Helsingborg – kan dessa läggas ut till undernätverken. Dessa uppdrag kan sedan följas upp för att också
skapa en tydligare dialog mellan socialchefsnätverket och undernätverken.
Utifrån de VP som tas fram, bör nätverken halvårsredovisa hur och vad de vill göra. Det bör även utses en
ansvarig ordförande i nätverken, då är det lättare att förmedla informationen.
Ett förslag är att alla nätverk bjuds in till att presentera i socialchefsnätverket till hösten. Ett nätverk per
möte.
Beslut: Frågan tas vidare till nästa möte i augusti. Tills dess kartlägger Kirti nätverken och deras status.

IFO-nätverket
Lägesbild och information. Cecilia Andersson lyfter frågan.
Sammanfattning: IFO-nätverket är igång, men har inte vetat var de ska skicka minnesanteckningar.
Senast har de diskuterat effekterna av pandemin där det finns en oro för det ökade ärendeinflödet av
komplicerade ärenden som kräver många handläggare, t.ex. våld i nära relationer och ärenden som
involverar barn och unga. Där syns också en ökning av ärendemängden, gällande psykisk ohälsa och
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ekonomiskt bistånd. Även alkoholmissbruket har blivit mer tydligt definierat, något som inte skett på flera
år.
Enhetschefer från ett par kommuner, har skrivit en skrivelse/debattartikel gällande brist på samverkan
gällande vård av barn och unga. BUP (Barn och ungdomspsykiatrin) har kallat till dialog i början av juni.
Familjehemsbanken: i stort sett alla kommuner i FH är positiva till samverkan kring detta. Alla har sagt ja
förutom Båstad som tackat nej.

Centrala/delregionala samverkansorganet vårdsamverkan
Mötet efter socialchefsnätverket. Processledaren där ansvarar för anteckningar.

Socialchefsrådet Skånes kommuner
Agneta Hugander skickar ut minnesanteckningar från det senaste mötet.
Vid frågor kan ni höra av er till Annika Andersson, Agneta Hugander och Christin Johansson.

Socialchefsnätverket SKR
Johan Lindberg har skickat anteckningar.
Annika Andersson sitter med i detta. Viweca Thoresson och Madelene Moberg är ersättare.

NSK:S SKR
Sammanfattning: Nätverket är som ett parallellnätverk till detta, men det är lite oklart hur väl det
fungerar.

Övrigt
Teamsyta för Socialchefsnätverket: Planeringsledaren Kirti har lagt upp en Teamsyta för nätverket.
Minnesanteckningar, dagordningar och möteskallelsen läggs upp där. Kan testas från och med detta möte.

Vid tangenterna,
Kirti John
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