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Anteckningar från IFO chefsnätverk 2019-12-06 

 

Närvarande: Jessica Björn, Mikael Bogave, Barbara Boron, Marie Brynbo 
Matilda Heden, Carina Jording, Mikael Lindberg och Anita Bengtsson 

 

1. Linda Macke, planeringsledare socialchefsnätverket, redovisar organisations- 
och nätverkskarta över olika nätverk som finns i Skåne nordväst. Se bifogad 
Power Point. 

Hon informerar också om att det finns en egen Websida inom Familjen 
Helsingborg för socialchefsnätverket där alla nätverken finns och deltagare.  
Protokoll och mötestider för 2020 finns inlagt där.   

  

2.  Familjehem- redovisning från socialchefnärverket samt prioritering hur vi 
går vidare.  

Mikael Linberg återkopplar från socialchefsnätvereket som var mycket nöjda 
med redovisningen. Stor eloge till Ängelholm som har gjort ett mycket bra jobb 
och håller ihop arbetet. 

Finns tre prioriterade områden: 

- Rekrytering av jourfamiljer 

- Rekrytering familjehem 

- Gemensamma riktlinjer vid utredning och stöd till familjehem 

-  

Vi kommer överens om att vi går vidare med ” gemensamma riktlinjer vid 
utredning och stöd till familjehem”. Ängelholm håller ihop arbetet 

  

Landskrona har till alla familjehem skickat ut en enkät om vad familjehemmen 
har för behov av stöd. Detta kan vara en hjälp i det försatta arbetet.  

Nästa IFO chefsnärverk kommer att vara i Landskrona och då blir det 
möjlighet till studiebesök på ” HVB Barnens bo”.     

 

3 Automatisering (Bjuv) 

Det har varit en träff i Helsingborg runt den digitala medarbetaren. Bjuv 
och Åstorp ingår i ett projekt med SKR. Ängelholm kommer också att vara 
med i detta.  

Den digitala medarbetaren tar fram personuppgifter, beslutsunderlag och 
gör beräkning. Den hämtar också offentliga uppgifter om utbetalningar och 
övrigt. 

Bjuv går in i skarpt läge den 15 januari 2020 då nyansökningar sker via 
digital medarbetare. 
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Landskrona är också långt framme i detta arbete. Det är ett stort arbete att 
genomföra digital medarbetare och det måste vara ett verksamhetsnära 
arbete och genomgång med all personal.  

Går det att ansluta till SKR: s projekt och ATEA digitala medarbetare? 

Licenskostnaden osäker, mellan 100kkr - 150 kkr. Därefter en kostnad för 
själva programmering och uppföljning. 

Kommer överens om att ta upp detta igen på nästa möte.  

Bjuv och Landskrona experter inom detta område.         

 

4 Utredning barn och unga. Hur har antalet utredningar ökat de senaste 
fyra åren i era kommuner? ( Landskrona). 

Landskrona ökning med 100 % 

Ängelholm ökning med 55 % 

Höganäs ökning med 50 % dock inte ökade placeringskostnader i större 
utsträckning utan lösningar på hemmaplan.  

Svalöv ingen ökning. Öppenvården hittar nya vägar. Uppdragen till 
öppenvården är tydliga och tidsbegränsade. 

Åstorp går utredningarna ner. Grundligare utredningar, arbetat med Lean i 
verksamheten, tidsbegränsade insatser samt utveckling av arbetet med 
familjerådslag. 

Klippan har inge större ökning. Arbetar med barnhälsoteam MVC och 
BVC i förebyggande syfte. Ett projekt under 2 år.     

 

5 Systematisk uppföljning i Procapita, hur arbetar ni i kommunerna med 
detta.( Svalöv) 

Alla kommuner följer upp på ett eller annat sätt men svårigheten är att 
PRO Capita inte riktigt går att koppla till ekonomisystemet och 
uppföljningen där. Ett fortsatt arbete behövs i kommunerna. 

 

 

6 Biståndslösa insatser på individnivå. Hur arbetar ni i kommunerna med 
detta och hur följer nu upp? 

Ängelholm har regler och riktlinjer för biståndslösa insatser och tar med 
detta till nästa möte.   

 

6 Spelberoende- möjligheter till samverkan inom Fam. - Hbg. Barbara 
återkopplar (Ängelholm). Ängelholm har tidigare bjudit in till träff runt 
detta men ingen anmälde sig. Ny inbjudan till träff runt detta har skickats 
ut till berörda till den 17/12 mellan 10:00-12:00.   
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7 Samverkan med Regionen (Ängelholm) 

Alla kommuner kan bekräfta att samverkan med regionen fungerar dåligt. 
Det handlar om alla olika samverkansmöte som alla kallas på även om man 
inte skall delta på mötet. Då många inbjudningar kommer är det svårt att 
veta vilket möte man skall gå på. Helsingborg har tagit på sig 
samordnarrollen. Här skulle behövas en samordnaroll precis som för 
socialchefsnärverket.   

Svårt att få till SIP och övrig planering med Regionen 

Vi kommer överens om att bjuda in chefer från Regionen till IFO- chefs- 
nätverket. Exempelvis Maria Weiler från BUP och någon från vuxen 

Uppdraget att bjuda in är Landskrona som har nästa IFO möte 

.  

8 Process SÄBO, beslut inom äldreomsorg. ( Åstorp) 

Det handlar om beslut om särskilt boende för äldre på myndighetsidan. I 
Åstorp har myndighetsidan även fattat beslut om på vilket boende 
personen skall bo. Hur gör andra kommuner? 

De flesta kommuner fattar beslut om särskilt boende och sedan är det 
verkställigheten som fattar beslut om på vilket boende personen skall bo 
på. 

 

9. IFO chefsnätverk under 2020: 

 

21/2 kl. 12:30-15:30 Landskrona 

 

15/5 kl. 12:30-15:30 Bjuv 

 

2/10 kl. 12:30 – 15_30 Klippan 

 

4/12 kl. 12:30-15:30 Ängelholm 

 

Den kommun som har mötet skickar ut förfrågan om vad kommunerna 
vill ta upp. 

Kontrollera från tidigare protokoll om där är punkter som skall vidare till 
nästa möte 

Skicka ut dagordning till mötet samt var lunch och möte skall äga rum. 

 

Tack för ett trevligt möte och en riktigt God Jul och Gott Nytt ÅR! 

 

Anita    
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