20190524

1(3)

Minnesanteckningar
IFO nätverksträff i Åstorp 190524
Närvarande: Cecilia Andersson Åstorp, Jessica Björn Åstorp, Barbara
Baron Ängelholm, Johan Lindberg Örkelljunga, Mikael Lindberg
Svalöv, Gila Törhagen-sköld Båstad, Anita Bengtsson Höganäs.
Ej närvarande kommun: Klippan, Perstorp, Bjuv
Nätverket diskuterade uppdraget och kunde konstatera att uppdraget
inte varit tydligt för alla verksamhetschefer. Några kommuner har
inte fått någon information om uppdraget och syftet med det. Idag är
träffarna i nätverket kunskapsutbyte, möjlighet att ge varandra stöd
och få samsyn i olika ärende.
Frågor som uppkom var följande och som skickas vidare till
Socialcheferna:



Utser respektive socialchef kommunens representant i
närverket?
Vem uppdaterar kontakt uppgifterna i nätverket och ändrar
vid behov?

IFO nätverket kommer att träffas två gånger under hösten den 4/10 i
Örkelljunga och den 29/11 i Båstad.
Nätverkets representant till Socialcheferna kommer att Mikael
Lindberg att vara.
Inbjudande kommun håller i dagordning till mötet och
minnesanteckningar på mötet. Dessa ska sedan skickas ut till
nätverket och till Linda Macke Utredningsstrateg, Höganäs

Följande diskussionspunkter under möte:
Vad det gäller jävsärende är alla kommuner varandra behjälpliga.
Familjehem/jourhem, Verksamhetscheferna tar frågan med sig
tillbaka för att inventera behovet och hur ser det ut idag. Ängelholm
bjuder in till en träff runt detta för att se om vi kan göra något
tillsammans, efter sommaren.
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Diskussioner och erfarenhets utbyte kring arbete med missbruk. Hur
arbetar man i respektive kommun? Ser man någon ökning?
Hur arbetar kommunerna i med våld i nära relation, Ängelholm
skickar ut lite material kring familjefrids arbete.
Alla kommuner förbereder och utbildar sig inför Barnkonventionen
2020.
Även en diskussion om hur man arbetar med nämnds mål och hur
några kommuner bryter ner dessa till olika aktiviteter tillsammans
med medarbetarna.
Etablering och målet med att halvera arbetslösheten hos nyanlända
kvinnor.
Spelmissbruk, Ängelholm ska bjuda in till en gemensam träff. Hur
ska vi arbeta förebyggande så unga inte hamnar i spelmissbruk? Hur
kan kommunerna arbeta tillsammans?
Barbara tar upp arbetet med att en Integrerad beroendemottagning.
Denna information har inte nått de andra kommunerna. Barbara
skickar ut det material som hon fått i ärendet.

Cecilia Andersson
Verksamhetschef IFO/LSS
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