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Pressmeddelande

Gemensam familjerätt i Familjen Helsingborg
Från och med 1 januari 2017 kommer Helsingborg, Åstorp och Örkelljunga att ha
samverkande familjerätt, placerad i Helsingborg. Svalöv ansluter till samarbetet i februari.
– Vi tror att samverkan gynnar både den större och de mindre kommunernas invånare. Det ger
en större möjlighet för oss att knyta till oss kompetens, öka tillgängligheten och samordna
kostnaderna, säger Ann-Christine Borgman (MP), socialnämndens ordförande i Helsingborg.
Huvuddelen av verksamheten kommer att förläggas i Helsingborg. Faderskap för samboende
kommer fortsatt att handläggas lokalt ute i kommunerna. Det innebär att familjerätten i
Helsingborg får utökade resurser för att kunna hantera alla ärenden och får fullt ansvar för
rekrytering och personal.
– Vi fördelar de ärenden som kommer in på våra handläggare, så att alla får ta lika stort ansvar
för alla samverkanskommunerna, men vi kommer att ha kontaktpersoner för varje kommun.
Kontaktpersonerna ska bygga upp dialogen, lära känna kommunerna och fungera som länk,
förklarar Lisbeth Davidsson, enhetschef.
Syftet med gemensam drift är att långsiktigt säkerställa kontinuitet, kompetensförsörjning,
barnperspektiv, likabehandling, rättssäkerhet och god kvalitet i den familjerättsliga verksamheten,
samt utbyte av kunskap och erfarenheter.
– Det ska bli spännande och roligt att utveckla verksamheten och öka kvaliteten. Vi tror att det
här ger en bättre service och ökad kontinuitet, menar Lisbeth Davidsson.
Enligt kommunallagen och socialtjänstlagen är det obligatoriskt för varje kommun att ha
familjerättsverksamhet. Det yttersta ansvaret kan inte delegeras till en annan kommun.
– Vi på familjerättsenheten tar fram underlaget. De beslut som inte kan delegeras kommer
fortfarande att fattas lokalt i respektive kommun.
Samtal och besök kommer att genomföras i familjerättsenhetens lokaler i Helsingborg men även i
hemkommunen.
– Vi tror inte att det är ett problem för invånarna i de mindre kommunerna att ta sig in till
Helsingborg, tvärtom kan det vara en fördel att kunna känna sig mer anonym i en större stad.
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Familjerätt innefattar frågor om vårdnad, boende och umgänge vid separation, faderskap och
föräldraskap, adoptioner samt stöd genom samarbetssamtal för föräldrar.

För mer information vänligen kontakta:
Ann-Christine Borgman, ordförande socialnämnden Helsingborg
Telefon: 070-877 07 32
ann-christine.borgman@helsingborg.se
Lars Elowson, verksamhetschef socialförvaltningen Helsingborg
Telefon: 042-10 77 37
lars.elowson@helsingborg.se
Lisbeth Davidsson, enhetschef familjerätt
Telefon: 042-10 65 34
lisberth.davidsson@helsingborg.se
Margaretha Sturesson, verksamhetschef Individ- och familjeomsorg Åstorp
Telefon: 042-64 007
margaretha.sturesson@astorp.se
Christel Sundberg, socialchef Örkelljunga
Telefon: 0435-55 310
christel.sundberg@orkelljunga.se
Jill Olin, enhetschef myndighet Svalöv
Telefon: 0418-47 54 22
jill.ohlin@svalov.se
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