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Arbetsmarknadsförvaltningen 
Socialförvaltningen     
 

Vi gör det tillsammans- för att barn, unga och 
vuxna i Helsingborg ska lyckas – samverkan 
mellan arbetsmarknadsförvaltningen och 
socialförvaltningen. 
 

Arbetsmarknadsnämnden och Socialnämnden beslöt i maj 2014, att godkänna överenskommelse om 
samverkan mellan förvaltningarna AMF och SOF. 

samverkan SN 
UVN.docx

Samverkan sof - amf 
uppdrag.docx  

Som en del i denna överenskommelse behöver samverkan som sker mellan förvaltningarna göras väl 
tydlig och lättåtkomlig för all berörd personal. Detta för att all berörd personal i de båda 
förvaltningarna ska vara väl förtrogna med vilka avtal/överenskommelser/rutindokument som är 
aktuella i samarbetet mellan nämnderna/förvaltningarna. Allt för att skapa tydlighet i 
förvaltningarnas samverkan, med sikte på den bästa insatsen för den enskilde och familjen. 

Nedanstående är en sammanställning av områden inom vilka Arbetsmarknadsförvaltningen och 
Socialförvaltningen samverkar. Vidare redovisas de dokument som är upprättade inom respektive 
samverkansområde. 
 

Områden samt dokument och rutiner för samverkan 

1. Arbetsinriktad insats – ”Våga mötas” 

Överenskommelse ”Våga Mötas” 

Överenskommelse 
Våga mötas 2015.pdf  

 

 



Slutrapport gränssnitt, sysselsättning 

Slutrapport 
gränssnitt, sysselsätt   

2. Arbetsverksamhet anpassad för personer med psykiska 
funktionshinder 

Intraprenadavtal avseende anpassad arbetsverksamhet 

Intraprenadavtal 
avseende anpassad a 

3. Avhysningar 

Avhysningar – rutinbeskrivning 

Avhysningar 
rutinbeskrivning Uvn o   

4. Barnperspektivet 

Tidigt samarbete i barnfamiljer 

Tidigt samarbete i 
barnfamiljer SOF och  

 

Hävande av sekretess 

Hävande av 
sekretess, blankett.pd

 

5. Boendekostnad – egenavgifter 

Egenavgifter/hyror i socialförvaltningens boenden 

Egenavgift-hyror. 
Socialförv. boenden.p 



 
 

6. Bostadssocialt program: 

Gränssnitt 

Gränssnitt 
bostadssociala progra     

 

 

7. Boskolan 

Ansvarsfördelning 

BOSKOLAN - avtal 
gällande ansvarsförde

 

Verksamhetsbeskrivning 

Boskolan. 
Verksamhetsbeskrivni 

 

 

8. Familjevåld 
Kvinnovåldsenheten, överenskommelse 

Överenskommelse - 
Familjevåld.pdf  

 
 
 

9. Brottsoffer 
Tillfällig överenskommelse 

Brottsoffer. Tillfällig 
rutin.doc  

 



 

10. Gymnasiestuderande ungdomar 
Gränssnitt 
 

Gränssnitt UVN och 
SoF , boende för ungd     

 
 

Ansvariga för ovanstående dokument 
Ansvarig verksamhetschef har ansvar för att säkerställa att dokument uppdateras och att 
nytillkomna dokument når nedanstående kontaktpersoner. 

För årlig påminnelse om uppdatering av samverkansområdena och kontaktpersoner för 
inläggning av nytt material ansvarar strategisk utvecklare, AMF, Else Ahlgren och 
kvalitetssamordnare, SOF, Kerstin Lundgren.  


	Vi gör det tillsammans- för att barn, unga och vuxna i Helsingborg ska lyckas – samverkan mellan arbetsmarknadsförvaltningen och socialförvaltningen.

