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 Yrkesresan – webbaserad utbildning för socialsekreterare (Svalöv) 
Nätverket diskuterar vikten av att ha ett sammanhållet fortbildningsprogram för socialsekreterare 
som löper över tid och kan tillgodose behovet av introduktion och fortbildning vid olika punkter 
under yrkeslivet. Programmet ”Yrkesresan” bedöms till stora dela svara upp mot de behov som 
finns i verksamheterna och kan också fungera som en slags kvalitetsgarant för vad en 
socialsekreterare fått med sig under sina år i yrket. Svårigheten med ”Yrkesresan” är att 
programmet ännu inte finns tillgängligt att använda då Göteborg stad, som i samverkan med sitt 
kommunförbund tagit fram materialet, vill inte släppa ifrån sig detta förrän man vet i vilken form 
det ska drivas vidare. Nätverket ser att det finns stora fördelar med att det finns en central part 
som styr upp, uppdaterar och tillhandahåller programmet men menar att det inte ännu verkar 
finnas någon ansvarig utsedd vilket stoppar upp processen. För att komma vidare har t.ex. 
Helsingborgs stad och Ängelholms kommun tagit fram ett eget program som internt motsvarar 
behovet, åtminstone vad gäller en god introduktion i yrket. 
 
Nätverket vill dock gemensamt fortsatt driva frågan om att ”Yrkesresan”, gärna genom 
Kommunförbundet Skåne som aktör. Annika Andersson, Helsingborg (oklar över vilken roll hon 
har i förhållande till Kommunförbundet, CJ:s anteckn.) ombedes att ta med sig nätverkets 
hållning i denna fråga.   
 
Vikten av att också tillvarata brukarnas uppfattning och erfarenhet av vad som varit till hjälp för 
dem lyfts fram i diskussionen om vilken fortbildning som en socialsekreterare behöver under sin 
yrkesresa.  
 

 Samverkan kring familjehemsrekrytering Familjen Helsingborg 
(Ängelholm) 

På uppdrag av Nätverk socialchefer i Familjen Helsingborg har Nätverk IFO chefer, 2019-12-08, 

beslutat att avgränsa det fortsatta arbetet till att ta fram förslag till grundläggande och enhetlig 

struktur för rekrytering av familjehem inom Familjen Helsingborg samt förslag till enhetligt stöd 

till kontrakterade familjehem.  

IFO chefernas nätverk har enats om att Ängelholms kommun fortsätter att ta ansvar för 

genomförande av uppdraget. 



Kommunerna i nätverket utser representanter till en arbetsgrupp som får i uppdrag att: 

 Inventera vilka utredningsmetoder som används vid rekrytering av familjehem samt ta 
fram förslag till den evidensbaserade metod som ska tillämpas inom Familjen 
Helsingborg 

 Ta fram förslag till stöd som ska erbjudas kontrakterade familjehem inom Familjen 
Helsingborg 

 Ta fram förslag till gemensamma ersättningsnivåer inom ramen för SKR:s 
rekommendationer. 

 

Uppdraget ska återrapporteras i form av en skriftlig rapport till Nätverket IFO chefer Familjen 

Helsingborg 2020-10-02. 

Inbjudan till uppstartmötet som ska äga rum den 23 mars 9-12 på Kuvettgatan 2 i Ängelholm är 

skickat till följande personer: Anette.Edvardson@helsingborg.se; yasra.delpisheh@bastad.se; Jill 

Ohlin; susanne.wikdahl@bjuv.se; ganimete.berisha@svalov.se; sanna.lof@astorp.se; Jan Olof 

Andersson; mikael.lindberg@svalov.se. Då det fattas representanter från ett flertal kommuner 

behöver dessa inrapporteras till Tove Högberg  i Ängelholm, tove.hogberg@engelholm.se som 

har uppdraget och är mötesorganisatör. 

 
 

 Workshop kring Föräldraalienation (Ängelholm) 
Begreppet ”föräldraalienation” är under framväxt och används allt oftare för att benämna den 
allvarliga och känslomässiga störning/problematik som barn till separerade föräldrar kan utsättas 
för om de inte tillåts ha en relation med den förälder de inte bor med. 
I Sverige finns ännu inte så mycket forskning kring detta men det finns ett gryende intresse. 
Ängelholms kommun har varit i kontakt med en forskare på området, Sverker Sigström, och 
kommer att bjuda in övriga Familjen Helsingborg-kommuner till en utbildningsdag/workshop 
för att börja mobilisera kring frågan. Medverkande denna dag kan vara familjerätt, utredning och 
chefer. Ängelholm bjuder in, sannolikt under hösten.   
 

 Gemensamma insatser kopplade beroende (Ängelholm och 
Helsingborg) 

Helsingborg och Ängelholm har idag ett gemensamt upphandlat avtal gällande12-stegsprogram 
med möjlighet också för boende (Ängelholm 6 platser, Livtaget 20 platser, samt för eftervård och 
anhörigstöd. Pågående avtal löper ut i februari 2021 då ny upphandling måste ha gjorts. Både 
kommunerna överväger nu om de ska ingå i en ny gemensam upphandling eller om de ska bli 
egna aktörer. Frågan ställs därför om det inom Familjen Helsingborg finns behov och intresse av 
någon utökad samverkan kring beroendevården? Om någon kommun har sådant intresse kan 
man inom den närmaste tiden avhöras till dessa kommuner för diskussion om ev. samarbete.  
 

Överlag finns det inom nätverket ett stort intresse för att samverka, köpa och sälja insatser mellan 

kommunerna. 

 

Övrigt 
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 Upphandling Familjerådgivning (Helsingborg) 
Helsingborg ska upphandla ny familjerådgivning. Vill någon ytterligare 
kommun delta är man välkomna att delta i den träff som Helsingborg inom 
kort bjuder in till. Nuvarande avtal löper ut i augusti men sannolikt 
omförhandlas detta och nytt avtal gäller istället från årsskiftet.   
 
 

 Boende socialpsykiatri (Svalöv) 
Svalövs kommun erbjuder plats på sitt socialpsykiatriboende. Mikael 
Lindberg har via nätverket skickat ut underlag med information och 
kostnadsuppgift.   
 

 Våld i nära relation ”Svartsjuka är inte romantiskt” (Åstorp) 
Åstorps kommun kommer att köra en kampanj på Instagram för att motverka våld i nära 
relation för unga, 14-25 år. Kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” är ett etablerat 
koncept som t.ex. redan använts i Malmö. Kostnaden beror på antalet tilltänkta mottagare 
i åldersspannet och uppgick för Malmös del till ca 25 0000 kr. Det är dock viktigt att man 
i anslutning till kampanjen kan ta hand om de behov som kampanjen väcker. Maila Jessica 
Björn för mer information om det finns intresse av att anordna detta i den egna 
kommunen.  

 

 Dygnet-runt-jouren (Helsingborg) 
Dygnet-runt-jouren är nu på gång med planerad uppstart i maj.  P.g.a. förhandlingar och 
rekrytering har processen fördröjts men nu börjar det närma sig uppstart av 
verksamheten.   
 
 
    //Carina Jording, Landskrona 
        2020-02-26 

 
 
 


