
Protokoll Myndighetschefsnätverk 200228 
 
Närvarande: 
Irene Magnusson-Klippan Christine Johansson-Bjuv Magnus Olsson-Båstad 
Ellen Prütz-Helsingborg Susanne Bodèn-Svalöv Stefan Wendelin-Hässleholm 
Cecilia Lindestam-Viebke-Höganäs Charlotte Sandström-Ängelholm 
 
Linda Macke presenterar bilden av de olika nätverken och grupperna som finns inom KFSK. 
Myndighetschefsnätverket har en egen flik på sidan under familjenhelsingborg.se. Linda sköter 
upplägg på sidan för vårt nätverk.  
  
Vid träffarna är en ansvarig för dagordning och ordförandeskap, samt för protokoll. Protokollet 
skickas sedan till vår kontaktperson Cecilia som sänder det till Linda för publicering. 
  
Charlotte sänder ut inbjudan till alla inför nästkommande två träffar.  
  
Nästa träff 3/4 kl 13.30 - 15.30 
Nästa träff 29/5 kl. 13.30 - 15.30 
  
Mötesplats Myndighetsenheten i Ängelholm, Kuvettgatan 2, ingång på baksidan.  
  
3/4 sammanställer dagordning och leder mötet, samt sekreterare - Susanne Bodén 
29/5 sammanställer dagordning och leder mötet, samt sekreterare - Ellen Prûtz 
  
I inbjudan meddela deltagande och eventuella frågor till ordförande senast en vecka innan 
  
29/5 bokas höstens träffar. 
  
Fundera över vilka nätverk våra medarbetare deltar i, vilka ingår, vilka vill vi ska finnas? Uppdrag 
kommer att komma från Socialchefsnätverket via Linda Macke. 
  
Fråga från Ellen: Önskar få vilka blanketter och underlag vi lämnar ut till brukare när det gäller 
Förhöjda förbehållsbelopp och avgifter. Skicka underlagen till ellen.prutz@helsingborg.se 
  
Fråga från Irene: Ledsagning vid sjukresa och insats att ta emot information vid besök i sjukvården. Vi 
kommer fram till att det inte är inom ramen för hemtjänst att ta emot och ansvara för information 
om hälso-och sjukvårdsinsatser.  
  
Tips: Enköping har en informativ och bra hemsida. 
  
FAC-T teamet  
  
Utbildningspengar och satsningar: 
Christine berättar att Bjuv har handledning med Finn Kronsporre till LSS och biståndshandläggare, 
delar gärna honom med Ängelholm nästa år.  
  
Irene lyfter intresse för att ha gemensam utbildning, har ett förslag som hon skickar länk till oss alla. 
Vid nästa möte diskutera vilka behov vi ser finns av utbildningssatsningar och planera för om vi kan 
göra gemensam sak på något sätt. 
  
Sekreterare: Charlotte Sandström 


