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Kommundirektörsgruppens protokoll 8/2016 

Tid/Plats: 160923 kl. 08.30-12.30, Mind Park E7, Helsingborg. 

Närvarande: Palle Lundberg, Helsingborg, Lena Mårtensson-Stenudd, Astorp, Fredrik 
Löfqvist, Svalöv, Åke Svensson, Perstorp, Herman Crespin, Höganäs från kl 08.45, Tomas 
Rikse, Klippan, Lillan Eriksson, Ängelholm, Charlotta Kabo Stenberg, Örkelljunga och 
Jan-Inge Hansson, Familjen Helsingborg. 

Anmält förhinder: Christer Pålsson, Bjuv, Katarina Pelin, Båstad, Stefan Johansson, 
Landskrona. 

Inbjudna gäster: Micco Grönholm, Lisa Enström och Michael Fransson, Helsingborgs 
stad, Asa Peyron-Lundqvist Höganäs och Krister Persson, Örkelljunga. 

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna till dagens möte, med ett speciellt välkomnande 
till Charlotta Kabo Stenberg som är t f kommunchef i Örkelljunga. 

Mötet började med en sedvanlig incheckningsrunda. 

Ärenden och beredning 

1. Uppföljning av handlingsplaner 2016 utifrån resp ansvarig kommun 
Respektive kommun har utifrån sitt huvudansvar för målområdet tidigare upprättat en 
handlingsplan kopplat till mål och strategier i Verksamhetsplan 2016. Arets första 
uppföljning av handlingsplanerna har genomförts. 

Beslut: 
att ta med erfarenheterna och statusen i de pågående aktiviteterna i samband med att 
handlingsplanerna ska uppdateras för 2017 kopplade till Verksamhetsplan 2017-2019. 

2. Verksamhetsplan 2017-2019, kommande process 

Sekretariatchefen redovisar förslag till upplägg av det kommande arbetet med 
Verksamhetsplanen för 2017-2019. 

Beslut: 
att lägga in en punkt kring befintliga och nya samarbeten samt hur vi driver effektiviteten 
i våra samarbeten 
samt att i övrigt ställa sig bakom förslaget till upplägg. 

3. Teman kommundirektörsmöten hösten 2016 och våren 2017 
De tematiska mötena för innevarande period ses över en gång per halvår och fylls på med 

nya teman för nästkommande halvår. Sekretariatschefen redovisar ärendet. 



Beslut: 
att uppdra åt sekretariatschefen att upprätta ett underlag för teman våren 2017 utifrån de 
förslag som kommit fram i diskussionen 
samt att ärendet tas upp på nästa kommundirektörsmöte. 

4. Bidrag Emerich Roth - kom ihåg att aldrig glömma 
Ärendet initierades i kommundirektörsgruppen 160415 utifrån en förfrågan från 
politikerna om möjligheten att i Familjen Helsingborgs regi arrangera seminarier med 
Emerich Roth för t ex gymnasieeleverna i våra kommuner. Ärendet har därefter varit på 
remiss i mångfalds- och skolchefsnätverken. Yttrande har inkommit från projektledaren i 
mångfaldsprojektet. Vidare har det inkommit en skrivelse om möjligheten att anordna en 
gemensam premiärvisning av filmdokumentären om Emerich Roth i samband med 
Förintelsens minnesdag den 27 januari 2017. 

Beslut: 
att föreslå styrelsen att bidra till projektet med 10 000 kr motsvarande bronspaket, under 
förutsättning att filmprojektet förverkligas och möjliggör visning för eleverna i 
samverkanskommunerna 
att föreslå att finansiering sker ur anslaget till styrelsens förfogande 
samt att frågan om eventuell gemensam premiärvisning av dokumentärfilmen den 
27 januari 2017 hänskjuts till skolchefsgruppen för beslut. 

5. Bredband, avstämning bordlagt ärende 
Ärendet avseende ett gemensamt bredbandsprojekt inom Familjen Helsingborg 
redovisades på kommundirektörsmötet 151023. Syftet var bl a att bidra till att nå målen 
för bredbandsutbyggnad i Verksamhetsplanen 2016-2019. Förslaget innebar att man inom 
medlemskommunerna gemensamt skulle anställa två bredbandssamordnare under tre år. 

Ärendet bordlades på mötet 151023. Vidare beslöts det att frågan skulle samordnas med 
utgångspunkt för samarbetet inom 6K. En skrivelse i ärendet har lämnats in av Fredrik 
Löfqvist. 

Beslut: 
att respektive kommundirektör uppmanas att stämma av frågan på hemmaplan angående 
gemensam bredbandssamordnare och intresse att samverka. Antingen med hela Familjen 
Helsingborg, med några av kommunerna eller inte delta i samverkan alls. 
samt att ärendet hänskjuts till nästkommande möte. 

6. Korrigerat mötesdatum i februari 2017 samt lunch-lunchmöte i mars 
Palle Lundberg redovisar förslag till ändrad mötesplan för 2017. 

Beslut: 
att mötet i februari 2017 flyttas från den 24:e till den 17:e. 
samt att februarimötet förlängs till ett lunch-lunchmöte den 16-17:e. 

7. Vad är det som får människor bo, turista och investera i Familjen Helsingborg 
Micco Grönholm redovisade en forskningsrapport från ekonomihögskolan, vid Lunds 
universitet. Rapporten belyser vad det är som får människor bo, turista och investera i 
Familjen Helsingborg. 



Beslut: 
att notera informationen. 

Tematisk uppföljning 

Dagens tema var Näringsliv med koppling till Verksamhetsplanens målområde 2. 

Ansvarig kommun är Höganäs. Inbjudna gäster var Åsa Peyron-Lundqvist, Höganäs, 

Krister Persson, Örkelljunga samt Lisa Enström och Michael Fransson, Helsingborg. Lisa 

har ersatt Christian Larsson som samordnare inom Familjen Helsingborgs 

näringslivsverksamhet. 

Ordföranden avslutade mötet med att tacka Fredrik Löfqvist för gott samarbete. Fredrik 17 ;;{ som kommunchef i Svliöv. 

Palle Lundberg 

ordförande 

rf:!.·~ ~~ 
sekretariatschef 


