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Kommundirektörsgruppens protokoll 6/2020
Tid/Plats: 200828 kl. 08.30-12.15, Hotel Marina Plan, Helsingborg
Närvarande: Palle Lundberg, Helsingborg, Ulf Bengtsson, Perstorp, Lilian Eriksson
Ängelholm, Jonas Jönsson, Åstorp, Erik Lidberg, Båstad, Tomas Rikse, Klippan, Christer
Pålsson, Bjuv, Herman Crespin (från 0840), Höganäs, Stefan Christensson (från 09.00),
Örkelljunga, Stefan Larsson, Svalöv, Christian Alexandersson, Landskrona, Johan
Lindberg, sekretariatet Familjen Helsingborg.
Anmält förhinder:

Palle Lundberg hälsade deltagarna välkomna till dagens möte.
1.

Incheckning
Särskilt välkommen till Jonas Jönsson som ny kommunchef i Åstorp.

2.

Kommunförbundet Skåne — utkast till VP 2021-2022
Diskussion kring utkastet och behovet av att tydliggöra processen och organisationen
kring genomförandet av planen, exempelvis att kommundirektörer och KSO involveras
i beredning av ärenden till KFSKs styrelse, att det säkerställs en viss strategisk nivå på
ärenden som ska hanteras av styrelsen, att gränssnittet mellan kommunförbundet och
Familjen Helsingborg (samt motsvarande organisationer) tydliggörs efterhand.
Beslut
att ovanstående förmedlas vid möte mellan kommundirektörer och KFSK den 4/9.

3.

Lägesrapporter — test och utvecklingsprojekt
Johan Lindberg berättade kort om fyra projekt som genomfört sina första 6 månader.
Projekten går bra men har behövt anpassas efter situationen kring pandemin.
Beslut
att lägga informationen till handlingarna.

4.

Tillägg till Kollektivtrafikstrategin
Simon Randahl från nätverket Infrastruktur och Kollektivtrafik berättade om en
text kring flygplatsen som tagits fram på uppdrag av styrelsen inför ny
Infrastruktur- och Kollektivtrafikstrategi samt om den tänkta beslutsprocessen.
Beslut
att nätverket kan utgå från den text som presenterats och arbeta vidare utifrån
den planerade beslutsprocessen.

5.

Mötesplan 2021
Mötesplanen var utskickad i förväg.
Beslut
att Mötesplanen tas upp för beslut vid styrelsemötet 2020-09-03.

6.

Lägesrapport Flygplatsen
Renée Mohlkert berättade om det arbete som genomförts och den lösning som beslutas
i respektive fullmäktige samt om de första stegen för det nya ägarbolaget.
Beslut
att tacka för informationen och samtidigt be Renée Mohlkert framföra ett stoft tack
från gruppen till de personer som varit med i ett väl utfört arbete.

7.

Business Region Skåne och framtiden
Pia Jönsson Rajgård, VD på Business Region Skåne och Tourism in Skåne berättade
om deras verksamhet och Kommunförbundets beslut att träda ur BRS.
Beslut
att tacka för informationen.

8.

Inför styrelsemötet 3-4 september
Upplägget i sin helhet presenterades och nätverken Näringsliv och Destination samt
Arbetsmarknad-Vuxenutbildning-Integration berättade om sina respektive inslag på
styrelsemötet. Från Näringsliv och Destination deltog Susanne Cardell, Karin
Bengtsson och Annette Melander Berg och från Arbetsmarknad-VuxenutbildningIntegration deltog Maria Norrby.
Beslut
att tacka för informationen att be respektive nätverk utveckla sin presentation med
utgångspunkt i diskussionerna på kommundirektörsmötet med stöd av sekretariatet.
Mötet avslutades med att Palle Lundberg tackade Erik Lidberg för hans tid i gruppen
och önskade lycka till framöver.

Johan Lindberg sekretariatschef

ordförande

