Jan-Inge Hansson
Tel: 0732 - 31 53 68
jan-inge.hansson@familjenhelsingborg.se

Kommundirektörsgruppens protokoll 6/2016
Tid/Plats: 160617 kl. 08.30-12.00, Villa Thalassa, Helsingborg.
Närvarande: Palle Lundberg, Helsingborg, Peter Andreasson, Örkelljunga, Lena
Mårtensson-Stenudd, Åstorp, Fredrik Löfqvist, Svalöv, Katarina Pelin (from 09.05), Båstad,
Per Almström, Perstorp, Herman Crespin, Höganäs, Tomas Rikse, Klippan, Lilian Eriksson,
Ängelholm, Christer Pålsson, Bjuv och Jan-Inge Hansson, Familjen Helsingborg.
Anmält förhinder: Stefan Johansson, Landskrona.
Inbjudna gäster: Bibi Heden, Helsingborgs stad, Kjell Thoresson, Landskrona stad,
Wilhelm Ast, Region Skåne.
Ordföranden hälsade välkomna till dagens möte som började med en incheckningsrunda.

A'renden och beredning
1. Förslag till upplägg av styrelseseminarium 160901-160902
Föreligger förslag till upplägg av styrelseseminariet lunch-lunch 160901-160902.
Upplägget diskuteras och kompletteras på ett par punkter. Jan-Inge Hansson och Palle
Lundberg ska ha möte med den externa föredraghållaren den 21 juni.

Beslut:
att godkänna seminarieupplägget
att uppdra åt sekretariatet att skicka ut "save the date" till styrelsen
samt att ta upp ärendet på kommundirektörsmötet i augusti.
2. Utse representanter till projektgrupp för arbete med samverkan civilsamhället
Lilian Eriksson redovisar förslaget till projektplan för "Modell samverkan inom
civilsamhället" och behovet att utse en projektgrupp med representanter från de olika
kommunerna.
Beslut:
att uppdra åt respektive kommunchef att maila in namnet på den representant man utsett
till Lilian Ericsson senast den 23 juni
att arbetsgruppen börjar med att ta fram ett bildspel som stöd för förståelse för området
civilsamhället
samt att sekretariatschefen skickar ut mail till de kommuner som ännu inte lämnat in
namn på representant till en strategisk arbetsgrupp kopplat till vad kommunerna kan
bidra med kring avfallsminimering.

3. Utse representant för SKL kommundirektörsnätverk

Peter Andreasson slutar sin tjänstgöring i Örkelljunga efter sommaren. Peter har varit
Familjens representant i SKL:s kommundirektörsnätverk.

Beslut:
att utse Christer Pålsson till Familjens representant för resterande period 2016, jämte
2017.
4. Projekt Kulturhotellet
Kulturchefsnätverket har kommit in med en ansökan om bidrag under 2016 till
"Kulturhotellet" med 100 000 kr. Därefter avser kulturchefsnätverket själva sam finansiera
projektet med totalt 200 000 kr.
Beslut:
att det är ett lovvärt projekt och bra samverkan inom kulturchefsnätverket
samt att avslå ansökan utifrån att kulturchefsnätverket själv har möjlighet att prioritera
verksamheten genom egen samfinansiering.
5. Avsiktsförklaring Findus
Christer Pålsson redovisar innehållet i den avsiktsförklaring benämnd Food Valley of
Bjuv som presenterades igår.
Beslut:
att notera information.
6. Förslag till upplägg av remiss Mobilitetsplan för Skåne
Jan-Inge Hansson redovisar förslaget till upplägg för en gemensamt yttrande avseende
"Mobilitetsplan för Skåne" som sänds ut av Region Skåne.
Beslut:
att godkänna upplägg och tidplan.

Tematisk uppfö'ljning
Dagens tema var FIRS och innovationsområde "smarta och hållbara städer". Wilhelm Ast
från Region Skåne var inbjuden som föredragshållare.
Ordföranden tackade för dagens möte, önskade alla en skön sommar och bjöd in till lunch.
Peter Andreasson och Per Almström avtackades utifrån att de har nya kommunuppdrag efter
sommaren.
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