
Protokoll från Verksamhetschefsmöte Örkelljunga den 18 oktober 2019 

Närvarande: Barbara Baron, Ängelholm, Cecilia Andersson, Åstorp, Jessica Björn, Åstorp, 

Anita Bengtsson, Höganäs, Mikael Bogarve, Bjuv, Carina Jording, Landskrona, Marie 

Brynbo, Klippan, Matilda Hedén Örkelljunga, Johan Lindberg, Örkelljunga. 

 

Frågor från socialchefsnätverket och arbetsgruppen. 

 

Mikael Lindberg, Svalöv 

 Vad respektive kommun anser om frågan kring gemensamma familjehemsfrågor som 
rekrytering etc. 
  

Svar nedan utifrån uppdrag från Socialchefsnätverket 

 

Barbara Boron, Ängelholm 

 

 Återkopplar processen kring uppdraget gällande jour och familjehemsrekrytering som 
Ängelholm fick i uppdrag att genomföra. 

 

Barbara beskriver uppdraget vilket är kommet från socialchefsnätvereket. Tove Högberg samt Sofia 

glans inventerar behov samt sammanställer dessa för uppdragets skull. 

Svårigheter?  

Vad erbjuds?     

Vilken är den gemensamma nämnaren?  

Det som kom fram vid första träffen var behovet av jourfamiljehem, Landskrona har HVB ”barnens bo” 

med 6 platser. Skall arbetas vidare med detta i uppdraget. Ersättningar ser olika ut till familjehemmen 

mellan kommunerna trots att vi menar att vi följer det som bestämt enligt SKL, exempelvis utbildningar 

mm erbjuds på olika vis. Arbetssätt, olika metoder används för att utreda familjehem en del använder 

Kälvesten, andra metoder förekommer också. Kommunerna resonerar kring att organisera 

jourfamiljehem ihop? De flesta pekar på svårigheterna med rekryteringar, Klippan har god tillgång av 

intresserade familjer. Både Klippan och Landskrona har kontrakterade jourhem. Landskrona menar att 

kostnaden är ganska hög för ”barnens bo” det blir gärna barn med stora behov som hamnar där. Vilka 

möjligheter kan ges i detta? Kan man välja att stå utanför de uppdrag som ges av 

socialchefsnätverket?  Ängelholm, Bjuv, Svalöv, Helsingborg ,Åstorp Höganäs, Klippan deltog. 

Örkelljunga var med på mötet skall komplettera uppgifter.   

 Tydliggör på vilket sätt uppdragen återkopplas till socialchefsnätverken samt hur flödet 
ska se ut.  
 

Hur rapportera? Återrapport i november kan vi göra detta skriftligt? Uppdragsansvarig kanske ska vara 

den som presenterar? Klippan och Landskrona har kontrakterade jourhem. Mikael Lindberg, Svalöv 

sitter i bägge nätverken är vår dialogpartner. 



Frågor?  

 Hur rekryterar vi? 

 Workshop? 

 Utbildning?  

 Meddelande om placering till kommun fungerar ej längre enligt erfarenhet. 

 

Jourfamiljehem hur hitta lösning? 

Kan man tänka jourplatser? 

Är vi duktiga på att jobba hem barnen? Några exempel enligt nedan. 

1. Klippan börjar med omedelbar insats i hemmet. Krishantering och vid placering skall plan 
finnas för hemflytt.  

2. Åstorp har anställt person som skall arbeta med föräldrarna. Familjerådslag, enligt metod 
sedan tidigare. Samtliga med vid placering, dvs umgängesplanering samtliga områden kallas 
B&U samt vuxen.  

3. Lägga pengarna på kvalificerade familjehem.  
 

 Återkoppling av dialogen kring spelmissbruk-möjligheter till samverkan. 

 
Inbjudan har gått ut, få kommuner har visat intresse. Barbara skickar påminnelse. 

 Föräldraalienation – möjlighet till metodutveckling  
 

Benämning när allians inträffar mellan barnet och ena föräldern. Ena föräldern hamnar i läge där 

barnet tar avstånd. ”barnet vill inte” forskat kring detta i Lund Ängelholm har ett sådant ärende. 

Barabara berättar kring detta. Detta kommer bli en diagnos. Mer info kommer. 

 

 Mottagande av ensamkommande barn kvot 
 

Fråga om att ta emot barn till stödboende eller HVB. Ängelholm kommer ta emot 10 barn. Riktad fråga 

utifrån kvottal i respektive kommuner. 

 

 

Rickard Olsson, FD Klippan 

 Jävärenden. 

 

Tjänstemannajäv hur ska vi hantera detta? Hur ska vi se på detta? 

Vi bör hjälpas åt! Frågan skall hanteras mellan verksamhetschefer. 

Ska vi dela öppenvård? Alla är positivt inställda till detta! 

Hur ska vi ta betalt? Rimligt med betalning utifrån självkostnadspris på både myndighet och 

öppenvård. Riktpris 500 kronor per timme. 

Hur ser öppenvården ut på OB tid? Finns kvällsgrupper som ej fylls.  



 

 

 

 

 Behöver vi ta fram ett samverkansavtal eller något liknande så det går enkelt när vi 
snabbt behöver öppna upp utredningar? 
 
Viktigt att vi är generösa med våra resurser, frågan ställs på verksamhetschefsnivå! 
 
TA kontakt om detta. 

 

 

Johan Lindberg, Örkelljunga 

 Anhöriginvandring, bosättning och andra åtgärder utifrån barnperspektiv. 
Vilket ansvar har vi för dessa familjer?   

Höganäs använder sina paviljonger, boendekoordinator hjälper till att hitta bostad i hela landet. 

Träffar familjerna flera gånger i veckan.   

Landskrona har 1 rums akutlägenheter, har person som arbetar med bosättning. Gäller samtliga 

bostadslösa.  

Bjuv arbetar med akutboendelösning,  

Klippan bosätter i jourlägenhet, myndighet ekonomiskt bistånd tar beslut om andrahandskontrakt tre 

månader i taget. Reder föräldrarna det ej så ger vi barnen tak över huvudet. Klippan upplever att 

andra kommuner placerar sina familjer via familjehemsplacerade barn. Vi kan konstatera att detta är 

ett problem.  

Ängelholm hänvisar till vandrarhem i sista fall, annars tillfälliga boende. Kräver egna idéer, söker i 

den egna kommunen samt i andra kommuner. Tidigare möblerade lägenheter, detta är en omöjlig 

nivå att hålla. Försöker undvika dyra kostnader. Ängelholm har samordnare som hjälper enskilda med 

bostadssök.  Gymnasielagenungdomar hur kan vi tänka där? De familjer som en gång frivilligt valde 

att hjälpa till blir ett problem nu då de inte längre tar samma ansvar, ungdomarna riskerar hamna i 

hemlöshet. Ängelholm påpekar Vikten av att belysa hur boenden/lägenheter är ett stort problem.  

Ängelholm har 270 2:dra hands lägenheter, Ängelholm har kö. 

Åstorp 15 2:dra hands lägenheter, jobbat med hembesök och vad som krävs för att ta över 

kontraktet  

Örkelljunga 48 2:dra hands lägenheter Örkelljunga har samma problem utifrån dilemmat hur 

kommunen skall agera,  bosätter på vandrarhem alternativt 2:dra hands kontrakt. Utreds för 

närvarande. 

 



 

 

 

Övriga frågor 

 Frågor återkoppling socialchefsnätverket 
 

Hur ser det ut med gemensam upphandling avseende konsultverksamheter? 

Kvalificerad personal? SSK, fysioterapeuter. Återkommer i denna fråga vid nästa tillfälle. 

 

 Nästa träff den 6 December i Höganäs. 12.30-15.30 
 

 

 

 

 

 


