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Socialchefsnätverket 

Datum och tid: 2020-03-06 kl. 9-12 
Plats och lokal: Höganäs, Litteraturvägen 10, lokal Diamanten 
 
Närvarande:  
Cathrine Eriksson (ordf.) Höganäs 
Mikael Lindberg Svalöv 
Jessica Alfredson Bjuv 
Johan Lindberg Örkelljunga 
Annette Lindberg Mohlin Landskrona 
Agneta Hugander Klippan 
Filippa Kurve Ängelholm 
Annelie Börjesdotter Perstorp 
 
Övriga: 
Linda Macke Planeringsledare Socialchefsnätverket 
 
Frånvarande: 
Dinah Åbinger (ordf.) Helsingborg 
Annika Andersson Helsingborg 
Madeleine Moberg  Svalöv 
Monica Ehnberg Åstorp 
Håkan Strömberg Landskrona 
Christin Johansson Båstad 
 

Anteckningar  

Föregående anteckningar 
Till handlingarna. 

Hantering av smitta 
Dialog kring hur respektive kommun gör för hantera och förbereda sig inför smittspridning av 

coronaviruset. 

Familjerådgivning 
Ärende från Annelie Börjesdotter: har intresset för gemensam familjerådgivning förändrats – finns intresse 

för samarbete inom Familjen Helsingborg? 

Ängelholm, Örkelljunga och Båstad driver redan en gemensam familjerådgivning.  

Svalöv, Klippan, Helsingborg, Höganäs och Perstorp diskuterar samarbete. Bjuv är intresserade av att 

ansluta, de tar kontakt med Helsingborg. Linda vidarebefordrar mail från Hgb med fullmakter för 

deltagande samt utkast av upphandlingsdokument i fall fler är intresserade. 
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Återkoppling socialjour 
Återkoppling från Dinah Åbinger kring hur arbetet med gemensam social jour fortskrider. Punkten utgick 

eftersom Dinah inte var med, flyttas till nästa möte. 

Offentliga microtjänster 
Ärende från Dinah Åbinger: gällande offentliga microtjänster/Nyby. Nätverket kommer fungera som 

styrgrupp för projektet som drivs från Hbg. Punkten utgick eftersom Dinah inte var med, flyttas till nästa 

möte. 

Verksamhetsplan 2020 
Beslut: att anta verksamhetsplan 2020 efter en mindre justering. På varje nätverksmöte bestämmer 

nätverket vilket temaområde som ska tas upp på nästkommande möte samt vilka i nätverket som ska 

ansvara för att förbereda det.  

Skrivelse Medelpunkten 
Dialog kring förslag på skrivelse som tagits fram av en arbetsgrupp utsedd av socialcheferna. 

Beslut: att nätverket inte går vidare med skrivelsen i dagsläget, utan att nätverket i första hand läser på vad 

som gäller och ser över om rätt representanter är med i strategisk respektive operativ grupp på 

Medelpunkten.  

Ett förslag är att socialchefsnätverket ska finnas med i beslutskedjan innan förslag går upp för beslut i 

direktionen. På nästa möte tar nätverket beslut om hur vi går vidare. 

Linda kontaktar Medelpunkten angående medlemslistor för de operativ- respektive strategisk grupp och 

skickar ut till nätverket. 

Uppdrag till Myndighetschefnätverket ÄO/LSS 
Beslut: att Myndighetschefsnätverket ÄO/LSS får i uppdrag att se över vilka nätverk som ligger under 

dem, om de ska vara kvar, vilka som ska delta, vilket uppdrag de har mm. Linda meddelar nätverket. 

Temaområde – stärka förtroendet 
Cathrine Eriksson och Johan Lindberg introducerar temaområdet. Punkten hanns inte med, flyttas till 
nästa möte. Agneta Hugander ansluter som ansvarig för detta område tillsammans med Cathrine och 
Johan. 
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Centrala/delregionala samverkansorganet 

Övrig omvärldsbevakning 

Övrigt  
Filippa Kurdve meddelar att hon fått en kollega som ansvarar för IFO och som kommer ansluta till 
socialchefsnätverket. Meddelar namn till Linda. 

Vid tangenterna 

/Linda Macke 


