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Datum och tid: 2019-09-18 

Plats och lokal: Åstorp Kommunhus 

Närvarande: Åsa Tevedal Richard Olsson ,  Marie Strömberg Christel Malmros Patrik Wilhelmsson Cecilia 

Andersson Sara Nilsson  Anna Falk Höganäs Mikael Mansdorff Håkansson Helsingborg 

Linda Häggström Örkeljunga  

Frånvarande: Landskrona, Svalöv, Ängelholm, 

Nätverk funktionshinder  

 Linda Macke (planeringsledare för socialchefsnätverket. ) presenterar sitt uppdrag och samverkan 

inom Familjen Helsingborg.  

 Uppdrag från socialchefsnätverket  Hyressättning  på LSS boende;  

En hyresgrupp bildas som tar fram ett underlag. Varje kommun gör en skriftlig inventering som 

utgår från frågor som hyresgruppen skickar ut. Inventering skickas till Cecilia senast den 18 

oktober  

Gruppen består av Cecilia, Richard och Åsa. Återkopplar till nätverksmötet den 27 november.  

 Frågor som kommit in: 

Brukarundersökning – Hur gör vi? Flera kommuner i nätverket  använder sig av SKL 

brukarundersökning. Hur användes resultatet från brukarundersökningarna? Helsingborg arbetar 

vidare med resultatet genom brukarslingor.  

Personlig assistans 

Svårigheter med kompetensförsörjning och hälso och sjukvårdsfrågorna. Vi behöver ge ett 

uppdrag till nätverket för personlig assistans. Hur tillämpas bilaga J i resp kommun? Hur arbetar 

man för att hålla sig inom timbeloppet från försäkringskassan.  Linda vidarebefordrar till nätverket 

och återför till denna grupp till nästa möte..  

Vi diskuterade även kompetenshöjningar inom personlig assistans samt hanteringen av PAN 

anställda.  

 

Stående punkter   

-Digitalisering   

Aj Aj rapporteringssystem. Används av Örkelljunga.  

Helsingborg har automatiserat sjuklöneprocessen. Blir fullt ut automatiserat till våren.  

Webbutbildningar. Helsingborg använder e learning, klippan använder kommunutbildningar.  

 

Genomgång av protokoll från Kommunförbundets Skåne funktionshinderråd.  

Ordnar en konferens 15 nov i Kristianstad. Åsa skickar ut inbjudan. 

Stödpedagogsutbildning och kompetensförsörjning 
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Områden som gruppen anser är prioriterade att ha dialog och ev samverkan kring är b la 

kompetensförsörjning och utveckling av stödpedagoger. 

Klippan har köpt in yrkeshögskola utbildning till stödpedagog. Kan möjligen sälja platser. Om det 

finns lediga platser skickas det till gruppen. Vi behöver bli tydliga att beskriva våra behov av 

stödpedgaogsutildningar. Vård och omsorgs college är en möjlig väg. Helsingborg har gjort 

uppdragsbeskrivning till stödpedagoger som delges gruppen. Tills nästa möte inventerar respektive 

kommun behovet av stödpedagoger de kommande 5 åren. Mailas till Patrik Wilhelmsson i 

Perstorp senast den 15 november. 

 

  

Nästa möte den 27 november kl 9.00-12.00 Maria Park Helsingborg 

Sekreterare, Marie Strömberg Verksamhetschef Helsingborg 


