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Socialchefsnätverket 

Datum och tid: 2021-09-24, kl. 9.00-10.30 
Plats och lokal: Teamsmöte 
 
Socialchefer:  
Jessica Alfredson (ordf.) Bjuv 
Christin Johansson Båstad 
Emelie Erixon  Helsingborg  
Annika Andersson Helsingborg 
Viweca Thoresson Höganäs 
Agneta Hugander Klippan   
Annelie Börjesdotter Tedenlid Perstorp  
Cecilia Andersson Svalöv  
Filippa Kurdve (ordf.) Ängelholm  
Johan Lindberg Örkelljunga 
 
Övriga: 
Kirti John Planeringsledare Socialchefsnätverket 
Johan Lindberg Sekretariatet Familjen Helsingborg 
 
Ej närvarande: 
Håkan Strömberg Landskrona 
Gun Bylund Åstorp 
Annette Lindberg Mohlin Landskrona 
 
 

Minnesanteckningar  

Föregående anteckningar 
Läggs till handlingarna.  

 

Ordförandeskap nätverket 2021/2022 
Beslut: Nätverket väljer Johan Lindberg som tackar ja och Jessica Alfredsson sitter kvar i en 

övergångsperiod tills vi har en till kandidat. Nya ordföranden börjar omgående från och med detta möte.  

 

Familjen Helsingborg – besök från sekretariatet 
Johan Lindberg från FH sekretariat (SFH) besökte nätverket för att informera om vad som är på gång i 

Familjen Helsingborg och tog även tempen på hur och vad nätverket arbetar med just nu och hur framtida 

planer ser ut.  

Informationspunkter:  

1. Familjen Helsingborgs Utvecklingsplan 2020–2023 är politiskt beslutad och som ska ligga till grund för 
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de samarbeten som finns inom familjen. Följande utvecklingsområden finns med i planen: Livskvalitet, 

Digitalisering, Infrastruktur och Företagsamhet. Hur vill nätverket arbeta utifrån dessa områden? 

2. Familjedagen i mars 2022 där kommunchefernas ledningsgrupper, politiker och andra aktörer är 

inbjudna. Viktigt att visa bredden på vårt samarbete.  

3. FH kommer att medverka på stadsmässan för H22 med en paviljong med näringslivet som kommer att 

visa på FHs kommuner som destination samt ett mini-Almedalen där samarbeten mellan städer och andra 

aktörer ska aktualiseras.  

4. Traineeprogrammet inom FH har tagit fram ett material för nätverkssamarbeten och hur dessa kan 

utformas. Den baseras på forskning inom området samt ett insamlat empiriskt material från diverse 

nätverk.  Den innehåller bl.a. en checklista för fungerande nätverk samt olika verktyg för att jobba med sitt 

nätverk. Där ingår en årlig uppföljning till FH som kan uppmuntra det pågående arbetet.  

 

Svar på frågan om hur nätverkets arbete ser ut idag: 

Medlemmarna har god nytta av varandra, inte minst under pandemin. Fördelen med nätverket är att det 

finns stöd, hjälp och mycket kunskap att dela med varandra. Fokus det senaste året har legat på pandemin, 

men nu är det hög tid att växla om till andra utvecklingsfrågor. Styrkan i nätverket är ändå att det varit 

igång, trots pandemin. Ett förslag: fysisk träff för att komma igång med nya frågor.  

Frågan om samordnare i nätverket eftersom detta är Kirti Johns sista möte med nätverket. Arbetet i 

nätverket underlättas då en processledare sköter det administrativa. Möjligheterna kring Teams är många, 

men det blir svårt när alla inte kan ta del av det. Johan Lindberg (SFH) kommer med förslaget att skapa ett 

intranät för FH där all information kan samlas. Detta kan kompletteras med en Teamsyta.   

Önskemål från nätverket:  

1. Bättre kontakt med kommunchefer – förväntningarna hos dem på nätverket? 

2. Samordningen – praktiskt, hur löser vi det – JL (SFH) kan berätta hur andra nätverk löser det 

3. Lägesavstämning med kommunchefer när nätverket haft ett fysiskt möte och samlat ihop sig mer 

inför framtida arbetet 

 

IFO-nätverket 
Det har inte varit någon träff efter sommaren.  

 

Socialchefsrådet Skånes kommuner 

Inget nytt sen sist.   

 

Socialchefsnätverket SKR 

AA lämnade mötet innan punkten togs upp.  

NSK:S SKR 
Ny socialtjänstlag: De frågor som kommer framöver, hur kan vi arbeta i familjen med dom?  
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Beslut: nätverket bjuder in representant från SKR för att prata om detta så de kan få möjlighet att ställa 

frågor. Christin Johansson kontaktar och bjuder in representanten.  

Övrigt  
 
Digitala träffar: Planera in en fysisk träff framöver. Alla är överens om att det är fint att träffas fysiskt 

framöver.  

Teams: svårt för vissa kommuner att ha tillgång till teamsgrupper.  

Planeringsledare: Kirti John slutar i månadsskiftet oktober-november och lämnar över anteckningar och 

processer till de nya ordförandena. Där kommer även nya Teams-länkar.  

 

Vid anteckningarna,  

Kirti John  


