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Minnesanteckningar 201002
Medverkande: Mikael Lindberg, Anita Bengtsson, Carina Jording, Lena Täringskog, Barbara
Boron, Annika Weman Widegård, Mikael Bogarve, Sanna Löv, Ulrik alm, Cecilia Andersson,
Jessika Nilsson, Matilda Hedén
- Mikael L informerar att han ska gå i pension i mars 2021. Cecilia Andersson (från Åstorp) är rekryterad
till Mikaels tjänst och börja i januari. Cecilia kommer även sitta med i förvaltningschefsgruppen. Oklart
vem som tar över Cecilias tjänst i Åstorp.
- Socialt ansvarig socionom har ingen av kommunerna. De flesta kommuner har erfarna socionomer som
benämns som kvalitetsstrateger eller myndighetsexpert. Dessa hanterar bland annat Lex Sarah rapporterna.
- Folkhälsoarbete. Mikael önskar input från olika program i folkhälsoarbetet. Länk till Helsingborgs
program: https://helsingborg.se/bo-bygga-och-miljo/helsingborgs-miljoarbete/helsingborgslivskvalitetsprogram/
- Diskussion kring de olika kommunernas arbete med hemmaplanslösningar. Alla kommuner arbetar med
detta för att minska och undvika placeringar.
I Landskrona har arbetet påbörjats och det är en resa att göra och det är jobbigt i arbetsgruppen.
I Åstorp arbetar de i ett team som är flexibelt utifrån ärendet. Sammanslagning med myndighet har visat
sig vara positivt. Teamet kommer gärna in under utredningstiden.
I Ängelholm har de ett nytt team med 5 medarbetare (3 behandlare och 2 boendestödjare), de har ca 20
ärende i gång och det är maxgräns. De arbetar kvällar och helger. De ska arbeta nära utredarna och försöka
korta ner och förhindra placeringar. Barn och unga arbetar för att samverka med skolan bland annat
genom att vara med på EHT.
I Perstorp håller man på att se över hela öppenvården.
I Bjuv har det varit hårt tryck med många placeringar. De har haft ett projekt där medarbetare varit runt på
studiebesök för att hitta metoder och arbetssätt att arbeta med. De har ett resursteam på 4 medarbetare. De
har en lägenhet där de kan göra resursutredningar. Teamet har 12 ärenden i gång.
I Landskrona finns 3 team, ett behandlingsteam, ett IHF team och ett team med högintensiva insatser. De
har 16 behandlare.
I Örkelljunga ligger de efter i behandlingsarbetet. De arbetar med ICDP tillsammans med skola.
- I vissa kommuner kan vi se ökning av försörjningsstöd. I de kommuner som ökning inte är så stor är det
vinnande konceptet att arbetsmarknadsåtgärder ligger under samma förvaltning som försörjningsstöd.
I Ängelholm ska man slå ihop enheterna för att få en minskning av det utökade försörjningsstödet.
I Åstorp arbetar de med Öka takten. De kan se en vinst att enheterna är i samma förvaltning.
I Höganäs ligger enheterna inte i samma förvaltning men det finns ett tydligt uppdrag från politikerna att
arbetsmarknadsenhetens uppdrag är att se till att de inom försörjningsstöd ska få hjälp först. Siffror på
detta ska redovisas 4 ggr per år.
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I Landskrona kan de se att digitaliseringen har gjort att socialsekreterarna kan arbeta med socialt arbete
istället. De kommer också att omorganisera så att en del av arbetsmarknadsenheten går tillbaka till
socialförvaltningen.
I Båstad hade man en ökning men kurvan vände igen.
I Bjuv har de ännu inte utvärderat robotens påverkan.
I Klippan ökar försörjningsstödet.
- Alla kommuner arbetar på trots covid-19. Alla är på plats och kommunerna har slutat med att ha hälften
av personalen som arbetar hemma. Ingen speciell smittspridning.
- Behov av samverkan finns och kommuner är intresserade av att gå med i SAM jour när det gäller
placeringar i andra kommuner. Höganäs är samordnare i det. Ytterligare behov av samverkan gällande
utvecklande av insatser kring barn och unga finns. Barbara bjuder in till möte.
- Barbara går igenom uppdraget om att samverka kring familjehemsarbete, se bilaga. Alla kommuner är
överens om att arbetet måste fortsätta och att vi måste se till att personal medverkar på arbetsmötena. Tove
Högberg i Ängelholm är ansvarig. Nytt möte ska kallas till och ett TEAMs möte med
Anette.Edvardson@helsingborg.se som är kommunikatör i Helsingborg. Anette ska informera om
Helsingborgs kampanj för att rekrytera familjehem. Alla ska skicka mejladresser till Anette till de
personer som ska representera kommunen.
Nytt möte 4/12 kl 12.30 i Ängelholm, Barbara återkommer med plats
Vid pennan
Marie B
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