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2015-01-16
Kommundir. inom Skåne Nordväst

Kommundirektörsgruppens protokoll 1/2015
Tid/Plats: 150116, Drottninggatan 7 a, Helsingborg, kl 08.30-12.00.
Närvarande : Christer Pålsson, Bjuv, Susanne Öström, Landskrona, Palle Lundberg,
Helsingborg, Peter Andreasson, Örkelljunga, Katarina Pelin, Båstad, Claes Jarlvi, Åstorp,
Hans-Åke Lindvall, Klippan, Per Almström, Perstorp, Herman Crespin, Höganäs (08.4511.15), Lilian Eriksson, Ängelholm, Anna Rydberg och Jan-Inge Hansson, Skåne Nordväst.
Anmält förhinder : Fredrik Löfqvist, Svalöv.
Inbjudna gäster: Renee Mohlkert, Kristina Magnusson, Per Pehrsson och Dinah Åbinger
Helsingborgs stad.
Inledning
Ordföranden hälsar välkommen till dagens möte som börjar med laget runt och därefter
redovisade Claes Jarlvi sina tankar och erfarenheter under punkten "I huvudet på".
Ärenden
1. Infrastrukturgruppen

Infrastrukturfrågorna är det största målområdet i vår verksamhetsplan. Under senhösten
2014 bildades ett särskilt nätverk för infrastrukturfrågor med representanter från samtliga
medlemskommuner. Renee Mohlkert och Kristina Magnusson, Helsingborgs stad
redovisade de större infrastrukturfrågorna som är på agendan, jämte tankar kring hur
infrastrukturgruppen ska arbeta framöver.
Beslut:
att efter viss justering ställa sig bakom förslaget till organisation för infrastrukturfrågor
samt att sekretariatet skickar ut en lista över de representanter som finns i kollektivtrafikoch infrastrukturgruppen. Respektive kommundirektör rapporterar in eventuella
namnändringar till sekretariatet senast 150125.
2. Yttrande Funktionellt prioriterat vägnät i Skåne
Trafikverket har tagit initiativ till att i samarbete med länsplaneupprättama peka ut vilka
vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Detta vägnät kallas för
funktionellt priroterat vägnät och avser tillgänglighet för godstransporter, personbilar och
kollektivtrafik. Trafikverket har berett Skåne Nordväst möjlighet att yttra sig över
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Trafikverkets indelning av Funktionellt prioriterat vägnät. Nätverket för infrastrukturfrågor
har arbetat fram ett förslag till yttrande.

Beslut:
att efter viss komplettering ställa sig bakom förslaget till remissyttrande och överlämna det
till styrelsen.
3. Ängelholm-Helsingborgs flygplats ett regionalt nav för utveckling
Ärendet utgår.

4. Kollektivtrafikgruppens avrapportering
Kollektivtrafikgruppen har kommit in med en skrivelse daterad 2014-11-18. Gruppen har
gjort en sammanställning över de ärenden, som man hanterat under mandatperioden och
som är angelägna att ha med inför kommande mandatperiod. Gruppen föreslår vidare att
frågan kring kollektivtrafikgruppens bemanning, roll och mandat beaktas inför den
kommande mandatperioden.
När det gäller regler för skolelevernas resor föreslår kollektivtrafikgruppen att styrelsen
omgående bör upphandla en konsult som inventerar de elva kommunernas regelverk för
skolelevers resor i Nordvästra Skåne och gör enjämförande sammanställning av dem.
Konsulten ska ge uppslag om vilka regelförändringar som kan vara relevanta att
genomföra, för att uppnå syftena med samordnad skolskjutsning och linjetrafik.

Beslut:
att föreslå styrelsen ta med sammanställningen över angelägna ärenden som ett underlag i
samband med att Verksamhetsplanen för 2016 upprättas
att föreslå styrelsen beakta hur frågorna kring kollektivtrafik ska organiseras under
kommande mandatperiod
samt att föreslå styrelsen besluta att handla upp konsultstöd avseende regelverket kring
elevernas skolresor.
5. Eu-migranter
Antalet tiggande så kallade EU-migranter har på senare tid ökat inom Skåne Nordväst, i
likhet med flertalet andra kommuner i Sverige. Det finns f n inga nationella riktlinjer för
hur EU-migranterna bör bemötas. Frågorna kring EU-migranterna berör många olika
förvaltningar och kan behöva samordnas, både i den egna kommunen och inom
samverkanskommunerna. Per Pehrsson o Dinah Åbinger, Helsingborgs stad redovisade
komplexiteten i ärendet samt tankar kring hur en samverkan kan ske.
Beslut:
att föreslå styrelsen att arbeta för samverkan mellan kommunerna i Skåne Nordväst och
våra ideella organisationer, vars syfte är att forma ett förhållningssätt i
medlemskommunema för att uppnå en effektiv samverkan och öka kravet på nationella
riktlinjer.
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6. Inför seminariedagarna med styrelsen 29-30 jan
Den nya styrelsen börjar sitt arbete med ett gemensamt seminarium lunch-lunch den
29-30 januari. I förslaget till upplägg ligger fokus på styrelsens organisation, arbetsformer
och spelregler samt prioriteringar i kommande verksarnhetsplan 2016.
Beslut:
att ta med huvudspåren från dagens diskussion till mötet med styrelsens presidium den
20 januari.
7. Övriga frågor
Uppdrogs åt sekretariatet att skicka ut förslag till avtal för Trainee och Attraktiva
arbetsgivare.
Ordföranden tackade för dagens möte och önskade alla en trevlig helg!

Vid tangenterna

Justeras
Palle Lundberg
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