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Socialchefsnätverket 

Datum och tid: 2020-04-17 kl 9.30-11 
Plats och lokal: skypemöte 
 
Närvarande:  
Cathrine Eriksson (ordf.) Höganäs 
Mikael Lindberg Svalöv 
Jessica Alfredson Bjuv 
Johan Lindberg Örkelljunga 
Agneta Hugander Klippan 
Filippa Kurve Ängelholm 
Annelie Börjesdotter Perstorp 
Dinah Åbinger (ordf.) Helsingborg 
Annika Andersson Helsingborg 
Madeleine Moberg  Svalöv 
Monica Ehnberg Åstorp 
Håkan Strömberg Landskrona 
 
Övriga: 
Kalle Pettersson Utvecklingschef socialförv Hgb 
Johan Hammar  Projektledare Nyby Hgb 
Linda Macke Planeringsledare Socialchefsnätverket 
 
Frånvarande: 
Christin Johansson Båstad 
Annette Lindberg Mohlin Landskrona 
 

Anteckningar  

NyBy 
Kalle Pettersson, utvecklingschef socialförvaltningen Hgb och Johan Hammar projektledare Nyby Hgb 
berättar om NyBy.  
Familjen Helsingborg har anställt en projektledare under 2020 och socialchefsnätverket är styrgrupp. De 
kommuner som vill ansluta till projektet kan göra det. Projektet starta upp för ca en månad sedan, började 
med egna volontärer men utökade sedan, har ca 900 registrerade i Nyby och man har fått mycket positiva 
reaktioner. Ca 20-30 uppdrag har lösts. Hgb delar med sig kunskaper och projektledaren vara behjälplig 
om andra kommuner vill starta upp. 

NyBy är en norsk digital plattform som kopplar samman frivilliga/volontärer med dem som har behov. 
Genom appen har man möjlighet att mobilisera medborgarnas engagemang – alla kan ladda ner appen – 
kan efterfråga tjänster och svara på frågor som kommer från invånare. Kan också vara en hjälp för 
föreningslivet. Man kan bygga och gruppera tjänsten som man vill.  

Beslut att Socialchefsnätverket får en kort rapport om hur det går på varje möte. 
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Läget i kommunerna 
Dialog kring dagsläget i kommunerna. 

 

Övriga frågor 
 

 Agneta Hugander arbetar med att anställa en processledare till den delregionala samverkan. 
Regionen och Agneta har haft en rekryteringsprocess, det var 32 sökande, sju har man haft 
telefonintervju med. Det var många bra sökande. Tre mycket bra kandidater har valts ut och ska 
testas nästa vecka. I veckan därpå blir det intervju med respektive kandidat.  

Agneta vill att nätverket funderar på löneläget, nätverket behöver vara beredda att betala om man 
ska ha en kvalificerad person. Går inte att jämföra med andra i förvaltningarna eftersom det är en 
ny tjänst. 

 

 Beslut att nätverkets möten förs via Skype framöver, tid 9.30–11. Linda gör utskick om punkter 
som vanligt. 

 

 Dinah Åbinger slutar efter sommaren, troligen i september. Annons ute nästa vecka. Dinahs plats 
i NSK: S behöver tillsättas av någon annan. 

 

 

Vid tangenterna 

/Linda Macke 


