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Socialchefsnätverket 

Datum och tid: 2021-08-27 
Plats och lokal: Teamsmöte 
 
Socialchefer:  
Christin Johansson Båstad 
Annika Andersson Helsingborg 
Agneta Hugander Klippan   
Håkan Strömberg Landskrona 
Cecilia Andersson Svalöv  
Filippa Kurdve (ordf.) Ängelholm  
Johan Lindberg Örkelljunga 
 
Övriga: 
Kirti John Planeringsledare Socialchefsnätverket 
 
Ej närvarande: 
Jessica Alfredson (ordf.) Bjuv 
Emelie Erixon  Helsingborg 
Viweca Thoresson Höganäs 
Annette Lindberg Mohlin Landskrona 
Annelie Börjesdotter Perstorp 
Gun Bylund Åstorp 

Minnesanteckningar 

Föregående anteckningar 
Läggs till handlingarna 

Hösten 2021 
Vilka frågor vill nätverket lyfta till hösten och framöver? 

  

Kommentar från nätverket: Det finns ett önskemål om att avgränsa antalet mål i verksamhetsplanen. 

Nätverket ger stöd och stöttning vilket är ett gott skäl att mötas anser alla närvarande. Det är ett viktigt 

forum för att med frågor vidare till socialchefsnätverket SKR och socialchefsrådet samt vice versa. Frågor 

som är viktiga för nätverket är t.ex. sådant som rör kompetensförsörjningen (där finns redan ett etablerat 

samarbete i Vård- och omsorgscollege). Där inbegrips inte IFO-delarna vilket kan vara ett område att lyfta 

fram. En viktig del är jämförelser kommunerna emellan. Det finns redan jämförelser i t.ex. Kolada, men 

kommunsamarbetet kan ge en djupare förståelse för frågorna som ligger bakom Kolada. Förslag om att 

undernätverken presenterar de frågor de jobbar med och att socialchefsnätverket ger dem uppdrag att 

fånga olikheter mellan kommunerna och sedan lyfta dem till nätverket. Detta skulle kunna vara en stående 

punkt till undernätverken. Ett till förslag under punkten ”Stärka förtroende”; där finns frågor som är 

aktuella för Socialtjänsten i stort, men finns det frågor som skulle kunna vara med specifikt viktiga för 

socialtjänsten i Skåne, frågor som vi kan driva tillsammans? 
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Sammanfattningsvis: Fånga in undernätverken och få in jämförelser mellan kommunerna från dem. 

Börja med de nätverk som har regelbundna möten.  

Fråga att ta med: finns där några frågor som vi skulle kunna driva tillsammans?  

 

Uppföljning undernätverk 
Lägesbild och information: det finns totalt sett sju undernätverk och ytterligare fem nätverk under dessa. 

Av alla nätverk är det tre som återkopplat till KJ att de är igång.  

Kvalitetsnätverket har inte haft några möten i år. Ingen ordförande och inga inplanerade möten i höst.  

Det är ett nätverk som kan bidra med mycket när det gäller just jämförelser och analyser. 

Kommentar från nätverket: ÄO-chefs nätverket: det behövs kanske en omstart, det var inte ett stort 

deltagande innan pandemin, därför kan det behövas göra ett omtag nu. Det är ett viktigt nätverk och 

under pandemin hade det nog varit bra för cheferna inom äldreomsorgen att få stöd av sina kollegor. 

Nätverken måste själva ta ett ansvar för att hålla liv i sina egna nätverk, t.ex. genom roterande 

ordförandeskap och att mötas på regelbunden basis. Ta inspiration från arbetsmarknadschefsnätverket 

som är mycket aktiva och har samarbeten med flera externa aktörer som de bjuder in till t.ex. Ven-dagar.  

Sammanfattning: Kirti John får uppdraget att fortsätta kontakten med nätverken och ev. hjälpa dem 

sätta tider. Medlemslistor ska uppdateras och där får nätverkets medlemmar skicka uppgifter på 

representanter till de olika undernätverken till KJ. 

KJ bjuder också in Maria Norrby till nätverket för att dela med sig av arbetsmarknadschefsnätverket och 

deras arbete.  

Ordförandeskap nätverket 2021/2022 
Nya ordföranden väljs vid nästa möte 2021-09-24. 

Båstad, Landskrona, Svalöv och Klippan har inte haft ordförandeskapet de senaste 3 åren.  

 

Vid tangenterna, 

Kirti John 

 


