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Inledning  
I den årliga verksamhetsplanen för Familjen Helsingborg beskrivs samarbetet inom regionen Skåne 

Nordväst. Det väletablerade samarbetet inom Familjen Helsingborg syftar till att samtliga deltagare på sikt 

kommer att vinna på att samarbeta. Det är ett samarbete som bygger på engagemang, generositet och 

förmågan att se helheten före den egna delen. Samarbete mellan medlemskommunerna, även på områden 

som inte tas upp i verksamhetsplanen, uppmuntras.  

I Familjen Helsingborg har behovet av samverkan mellan de deltagande kommunernas 

socialchefer/förvaltningschefer uppmärksammats. Cheferna har därför bildat ett kollegialt nätverk för att 

samverka kring frågor om socialtjänst.  

 

Syftet med samverkan

 

 

 

Parter 
Deltagande kommuner i  

Familjen Helsingborg/Skåne Nordväst:  
 

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, 

Landskrona, Perstorp, Svalöv Åstorp, Ängelholm och 

Örkelljunga.  

 

 

 

Bidra till 
framgång i 
arbetet 
inom 
Familjen 
Helsingborg

Genom ett 
framgångsrikt 
arbete bli en 
god förebild 
för andra 
samarbeten 
mellan 
kommunerna

Överföring och 
utveckling av 
kunskap mellan 
deltagarna i 
samverkan

Bidra till en 
hållbar 
ekonomi och 
verksamhet 
inom området 

Bli en 
drivande kraft 
i socialtjänst-
frågor och 
stärka 
socialtjänsten i 
alla deltagande 
kommuner



Former för samverkan 

 Socialchefsnätverket är en resurs och en arena för att skapa en bredare belysning av frågor inom 

området. Frågor som kan belysas initieras av någon av kommunerna, eller så kan frågor initieras 

av nätverket för fortsatt process i kommunerna. Så även i samverkansfrågor mellan kommunerna 

och Region Skåne. 

 Nätverket kan endast arbeta med frågor som berör minst två av kommunerna. 

 I frågor där nätverkets medlemmar ska delta i övergripande samarbeten eller arenor, kan nätverket 

uppdra åt någon eller några att företräda samtliga de som har intressen i frågan. 

 Nätverket kan initiera arbetsgrupper inom olika frågeområden. Varje arbetsgrupp stöds av en 

utsedd kontaktperson inom nätverket. 

 

 

Principer för samverkan 

 Socialchefsnätverkets ambition är att ständigt arbeta med och belysa minst tre frågeområden i 

verksamhetsplanen, som kan möjliggöra samverkan för minst hälften av kommunerna. 

 Kostnader som uppstår i utvecklingsfas delas efter kommunernas invånarantal. 

 Nätverket säkerställer att nya socialchefs-/förvaltningschefskolleger i de deltagande kommunerna 

introduceras och bjuds in till nätverket av en särskilt utsedd representant. 

 

 

Ordförandeskap 
Nätverket sammanträder vid ca tio tillfällen per år. 

Ordförandeskapet delas av två kommuner och innehas under ett år. Värdskapet är en del av 

ordförandeskapet. Nya ordförande utses inför varje år. Sekreterarskapet innehas av planeringsledaren. 

 

 

Åtagande 
Att delta i Socialchefsnätverket är ett personligt åtagande, vilket innebär att inga ersättare deltar i nätverket 

vid tillfällen då en eller flera deltagare inte kan närvara.  

Nätverket utvärderar och reviderar denna överenskommelse vid sista mötet för året.   

Inför varje nytt år görs en verksamhetsplan för vilka områden som nätverket ska arbeta med under 

kommande år. 

  



 

 


