
 

Sida 1 av 1 

 

 
MINNESANTECKNINGAR FRÅN TRÄFF I IFO CHEFSNÄTVERKET I FAMILJEN 
HELSINGBORG 2020-05-15 
 
Närvarande:  
Marie Brynbo, Klippan 
Anita Bengtsson, Höganäs 
Mikael Lindberg, Svalöv 
Barbara Boron, Ängelholm 
Cecilia Andersson, Åstorp 
Sanna Löf, Åstorp 
Jessika Nilsson, Perstorp 
Lena Täringskog, Båstad 
Mathilda Hedén, Örkelljunga 
Mikael Bogarve, Bjuv 
 

1. För första gången hölls mötet via en digital plattform. Det så klart på grund av 
den rådande pandemin. 

2. Coronaläget i de deltagande kommunerna. 
De flesta kommunerna hade något enstaka fall av Coronasmitta inom sin 
äldreomsorg. Något enstaka dödsfall hade förekommit. De flesta rapporterade 
en frisk personal även om många i början haft en del sjukdomsfall inom 
personalen. Det fanns lika många varianter av förhållningssätt till hur 
personalen arbetade som deltagande kommuner. En del tillät arbete hemifrån, 
andra inte. 

3. Försörjningsstöd 
Barbara lyfte frågan kring hur försörjningsstödet utvecklades i de olika 
kommunerna. En del såg en kraftig uppgång, andra en mindre påverkan 
medan en del faktiskt såg en minskning av kostnaderna för försörjningsstöd. 
Alla var överens om att det var för tidigt att se en tydlig Coronapåverkan på 
försörjningsstödet ännu men de flesta delade oron över den framtida 
utvecklingen.  

4. Ensamkommande 
Barbara lyfte frågan kring hur de olika kommunerna hanterar situation kring 
ensamkommande med utvisningsbeslut som i nuläget inte går att verkställa. 
De kommuner som har aktuella ärenden av denna typ arbetar vidare med 
dessa ärenden tills situationen förändras och besluten kan verkställas.  

5. Ersättning från föräldrar till placerade barn 
Anita lyfter frågan kring hur kommunerna i nätverket hanterar denna fråga. 
Föräldrar som har ekonomisk förmåga skall ju bidra till försörjningen av sina 
placerade barn. De kommuner som har rutiner för detta skall skicka in dessa 
till mötesarrangören för utskick till nätverket.  

6. Samverkansavtal med kommunala bostadsbolag 
Svalöv efterfrågar om någon kommun har samarbetsavtal med sitt kommunala 
bostadsbolag och om sådant finns vill han gärna ta del av det.  

7. Nästa träff  
Nästa möte är planerat till 2 oktober i Klippan. Närmare inbjudan kommer när 
det närmar sig. Vår förhoppning är att vi då kan ha ett fysiskt möte.  


