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Minnesanteckningar nätverksmöte
(teams) 2010-12-04
Deltagare:
Anita Bengtsson-Höganäs, Mikael Lindberg-Svalöv, Lena Täringskog,-Båstad, Mikael
Bogarve-Bjuv, Annika Weman Widegård-Helsingborg, Matilda Heden-Örkelljunga, Jessika
Nilsson-Perstorp, Sanna Löf-Åstorp, Barbara Boron-Ängelholm.
Gäster: Pernilla Gudmundsson-Helsingborg, Anette Edvardsson-Helsingborg, Tove
Högberg-Ängelholm, Sofia Glantz Ängelholm.
Dialogpunkter:
1. Försörjningsskyldighet vid placering? Hur utredes förälders försörjningsmöjligheter?- Marie
Klippan.
Det finns intresse att få del av rutiner och policyn. Ängelholm har tagit fram instruktioner för
hantering av detta. Rutiner och instruktioner mailas till Barbara som skickar ut det till alla i
samband med utskick av minnesanteckningar.
2. Handledning för ledningsgrupp kring ledarskap/ledningsfrågor? – Mikael Svalöv.
Ett flertal kommuner har samtalat om detta i sina egna organisationer och det finns
nyfikenhet/intresse för att samtala vidare om kommunövergripande ledningsgrupphandledning.
Barbara har genomfört ledningsgruppsutveckling (främjande åtgärd) i Previas regi och har goda
erfarenheter. Tidigare hade Ängelholm en organisations psykolog vilket var väldigt positivt.
Matilda tipsar om Landskrona som hade en särskild tjänst, ”organisationsutvecklare” som Ellen
Pettersson hade.
3. Yrkesresan-SKR:s förslag-Barbara Ängelholm.
SKR har skickat ut en enkät angående yrkesresan som ska besvaras i februari. Det verkar vara
en bredd satsning och omfattar olika yrkeskategorier. Den generella uppfattningen är att
kommunerna borde ansluta sig till det.
4. Nätverksträffar 2021: deltagarna enas om följande datum:
26 februari i Helsingborg
7 maj i Svalöv
24 september i Båstad
26 november i Bjuv
Tiden är 12.30-15.00 inkl. lunch, alt teamsmöte.
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5. Återkoppling från deltagarna kring nuläget:
Höganäs- hög belastning gällande barn och unga, främst mindre barn. Våldsproblematik,
placeringar ökar. Arbetar på att stärka samverkan men har också gjort förstärkningar i
personalgruppen. Stort behov av familjehem- fler konsulentstödda familjehem anlitas.
Svalöv- Utifrån covid19 så är det inget förhöjt läge. Skyddsplaceringar ökar. Flera exempel på
gott samarbete som leder till goda effekter. Försörjningsstöd fortsatt låg nivå, man arbetar
utifrån ”arbetslinje”.
Perstorp- har haft en oroväckande utveckling gällande barn och unga. Har ett flertal exempel
på allvarliga suicidärenden barn 12-18 år där Bup lägger ansvaret på kommunen.
Försörjningsstöd fortsatt högt, det förekommer social dumpning från andra kommuner pga.
oseriösa hyresvärdar. På vuxen ökar placeringar.
Helsingborg- samma utveckling som ovan. Orosanmälningar har ökat, polisen står för en stor
del av det. Stor komplexitet i ärendena, ingen ökning på Vuxen men komplexa ärenden. Fler
socialsekreterare ska anställas för att klara av inflödet.
Bjuv- Högt tryck på försörjningsstöd. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på att
organisera socialtjänsten inom samma nämnd, Socialnämnden.
Örkelljunga- utveckling som i övriga kommuner, inflödet har ökat efter ett par månaders
återhämtning, även här syns våldsproblematiken tydligt. Örkelljunga deltar i ett projekt via
Länsstyrelsen, Förbättra uppväxtvillkor för barn och unga. Även Åstorp deltar.
Åstorp- Stabilt högt tryck med komplexa ärenden. Arbetar framgångsrikt med stärkt
familjehemsvård enligt modellen ”Björnfamiljer”.
Båstad- Ekonomiskt bistånd har ökat med 32%- AME arbetar främst med de som står nära ett
arbete. Hösten var något lugnare gällande barnärenden men det har ökat igen. Det rör sig om
psykisk ohälsa, missbruk mm.
Ängelholm- inflöde av orosanmälningar ökar konstant, våldsproblematik, missbruk hos
föräldrar, kriminalitet och missbruk hos unga. Försörjningsstöd fortsatt ökning. From januari
samorganiseras ekonomiskt bistånd och AME under kommunstyrelsen med arbetslinje som
arbetsfokus. Det görs förstärkningar inom alla delarna för att klara av inflöde och behov av
insatser.
6. Pernilla Gudmundsson och Anette Edvardsson informerar om Helsingborgs kampanj för att
rekrytera familjehem.
Gruppen får ta del av Pernillas och Anettes presentation av den långsiktiga strategin gällande
rekrytering av familjehem. Deltagarna anser att kampanjen är väl förarbetad och matchar väl det
behov som kommunerna i fam Hbg identifierat tidigare. Se bifogad presentation.
Helsingborg undrar om det finns intresse att ansluta sig till kampanjen samt om det finns
intresse att tillhandahålla en gemensam resurs för utveckling stöd till familjehemmen.
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Vi kommer överens om att Anette Edvardsson, Helsingborg, formulerar ett förslag till
kommunerna så att det finns något konkret att ta ställning till. Anette meddelar att hennes
förslag kommer i januari.
Vi kommer att ha dialog kring Anettes förslag på vårt nästa möte den 26 februari 2021.
Tack till alla !
Hälsningar
Barbara

