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jan-inge.hansson@helsing borg. se

2015-10-23
Kommundir. inom Skåne Nordväst

Kommundirektörsgruppens protokoll 7/2015
Tid/Plats: 151023, Drottninggatan 7 a, Helsingborg kl 08.30-12.00.
Närvarande: Christer Pålsson, Bjuv, Palle Lundberg, Helsingborg, Peter Andreasson,
Örkelljunga, Herman Crespin (09.30), Höganäs, Hans-Åke Lindvall, Klippan, Per Almström,
Perstorp, Lilian Eriksson, Ängelholm, Fredrik Löfqvist, Svalöv, Lena Mårtensson-Stenudd,
Åstorp, Anna Rydberg och Jan-Inge Hansson, Skåne Nordväst.
Anmält förhinder : Katarina Pelin, Båstad och Stefan Johansson, Landskrona.
Inbiudna gäster: -

Ordföranden hälsade välkomna till dagens möte som började med en incheckningsrunda.

1. Verksamhetsplanen 2016-2019, lägesavstämning
Vid styrelsemötet 151007 beslöts att medlemskommunema skulle ta med förslaget till
Verksamhetsplan 2016-2019 för Familjen Helsingborg för politisk förankring på
hemmaplan. När det gäller varumärket Familjen Helsingborg kan det såsom tidigare
användas när medlemskommunema kommunicerar tillsammans eller av den enskilda
kommunen när man anser att det stärker kommunikationen. Kommundirektörema gav en
lägesrapport kring processen.
Beslut:
att notera informationen.
2. Samarbetsavtalet, processen på hemmaplan
Styrelsen antog 151007 ett nytt samarbetsavtal som gäller fr o m 160101.
Sekretariatschefen Jan-Inge Hansson redovisade de huvudsakliga förändringarna i
jämförelse med nuvarande avtal.
Beslut:
att notera informationen.
3. Roadshowen
Projektledaren Anna Rydberg redovisade förslag till upplägg av den sk roadshowen då
styrelseledamöterna ska bjuda in sig till varandras kommunfullmäktigemöten för
information om Familjen Helsingborgs verksamhet. Informationen är planerad att
genomföras under januari-mars 2016.
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Beslut:
att efter vissa justeringar godkänna förslaget till upplägg där styrelseledamöterna från en
kommun genomför roadshowen i annan kommun.
samt att ärendet tas upp på styrelsemötet den 20 november.
4. Våra arbetsformer
Kommundirektörsgruppen processade under våren 2014 frågor kring gruppens uppdrag,
arbetsformer och förhållningssätt. Med ledning av den nya Verksamhetsplanen 2016-2019
samt att styr- och ansvarsreglerna setts över, behöver arbetsformerna och ansvarsutövandet
tydliggöras.
Beslut:
att godkänna de justeringar som gjorts i kommundirektörsgruppens uppdrag, arbetsformer
och förhållningssätt.
5. Våra viktigaste samarbetsfrågor
Mötesformerna och innehållet i mötena för kommundirektörsgruppen diskuterades.
Beslut:
att kommande möten innehåller områdena incheckning, ärendedel (inkl beredning),
tematisk uppföljning kopplat till målområdena i verksamhetsplanen (där respektive
ansvarig kommundirektör lyfter in aktuella frågor) och kollegiala frågor.
6. Handlingsplaner till Verksamhetsplanen 2016-2019
Sekretariatet har arbetat fram ett förslag till nya styr- och ansvarsregler med ledning av
Verksamhetsplanen 2016-2019. För varje målområde/mål finns det en politisk ansvarig
kommun som ansvarar för att det utarbetas en handlingsplan som följs upp, utvärderas och
uppdateras. Kommundirektören i ansvarskommunen har tjänstemannaansvaret att omsätta
handlingsplanen. Som stöd för detta arbete involveras kunskapsnätverken genom att
effektuera de olika aktiviteterna i handlingsplanen och systematiskt återrapportera resultatet
till kommundirektören. Kommundirektören ger antingen nya direktiv till nätverket och/eller
stämmer av med sin politiska ledning. Varje målområde ska avrapporteras till styrelsen 1-2
gånger årligen med koppling till tematiska styrelsemöten.
Beslut:
att efter vissa justeringar anta förslaget till styr- och ansvarsregler 2016
samt att arbetet med handlingsplanerna påbörjas snarast med målsättning att redovisas på
styrelsemötet i februari 2016.
7. Övriga frågor
- Processen med irifrastrukturstrategin och kopplingen till Verksamhetsplanerna
Styrelsen har anslagit medel för att uppdatera befintlig infrastrukturstrategi för Skåne
Nordväst. Huvudsyftet är att tydligt visa vilka infrastrukturobjekt som gemensamt drivs av
Skåne Nordväst och därigenom påverka de regionala och nationella planeringsprocesserna
för perioden 2018-2029. Utgångspunkterna i strategin utgår från befintliga måldokument
och beslut, såsom Verksamhetsplan 2015 samt förslag till Verksamhetsplan 2016-2019,
jämte den av Region Skåne antagna gemensamma "Skånebilden", där 7 av Skånes 8 sk
regionala kärnor enats om infrastrukturprioriteringar ur ett Skånsk perspektiv. Landskrona
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har inte ställts sig bakom Skånebilden utifrån att de förordar sitt eget förslag om en
förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn, Europaspåret.
Processen med uppdatering av strategin är påbörjad enligt antagen projektplan.
Samordningsansvarig mellan nätverken för infrastruktur- och kollektivtrafik, Renee
Mohlkert, utvecklingsdirektör, Helsingborgs stad har avrapporterat att det uppstått
komplikationer i arbetet med infrastrukturstrategin kopplat till att Landskrona även i detta
arbete förespråkar Europaspåret. Infrastrukturstrategin tar sikte på år 2035 och i det
perspektivet kan Familjen Helsingborg inte driva två alternativ till fast förbindelse över
Öresund.
Beslut:
att den uppdaterade infrastrukturstrategin ska utarbetas med utgångspunkt från
prioriteringarna i Skåne Nordvästs verksarnhetsplaner samt den av Region Skåne antagna
Skånebilden.
samt att respektive kommundirektör förmedlar detta till sin/sina representanter i
infrastrukturgruppen och övriga deltagare i processen med att uppdatera
infrastrukturstrategin.

- Gemensamt bredbandsprojekt
Föreligger skrivelse från Fredrik Löfkvist, Svalöv med stöd av samarbetskommunerna
inom 6 K angående ett gemensamt bredbandsprojekt inom Familjen Helsingborg. Syftet är
att bidra till att nå målen för bredbandsutbyggnad i V erksarnhetsplanen 2016-2019. En
annan effekt är att skapa bättre möjligheter att säkerställa att kommunerna i större
utsträckning kan ta del av de gemensam statliga medel som finns för bredbandsutbyggnad
på landsbygden. Förslaget innebär att inom medlemskommunerna gemensamt anställa två
bredbandssamordnare under tre år. Projektet föreslås finansieras av tidigare överförda
budgetöverskott inom Skåne Nordväst.
Beslut:
att ärendet bordläggs
att frågan samordnas med utgångspunkt för samarbetet inom 6K
samt att uppdra åt sekretariatschefen att sammanställa minnesanteckningar från mötet med
Skåne Nordost och Region Skånes bredbandshandläggare.

- Ökad samordning av inspel från statliga myndigheter
Lena Mårtensson-Stenudd, Åstorp upplever att det kommer många signaler och inspel från
statliga myndigheter, SKL, m fl, många gånger inom samma ämnesområde och till flera
förvaltningar. LM-S efterfrågar om vi inom Skåne Nordväst kan agera eller samverka för
en effektivare hantering i olika ärenden.
Beslut:
att gruppen konstaterar att de statliga myndigheterna f n har en hög arbetsbelastning, vilket
leder till bristande samordning.

Ordföranden tackade för dagens möte och önskade alla en trevlig helg!
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