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Kommundir. inom Skåne Nordväst

Kommundirektörsgruppens protokoll 2/2015
Tid/Plats: 150319, Clarion Sign, Stockholm, kl 09.00-12.00.
Närvarande: Christer Pålsson, Bjuv, Susanne Öström, Landskrona, Palle Lundberg,
Helsingborg, Peter Andreasson, Örkelljunga, Hans-Åke Lindvall, Klippan, Per Almström,
Perstorp, Lilian Eriksson, Ängelholm, Jan-Inge Hansson, Skåne Nordväst.
Anmält förhinder: Fredrik Löfqvist, Svalöv, Claes Jarlvi, Åstorp, Herman Crespin, Höganäs,
Katarina Pelin, Ängelholm.
Inbjudna gäster: -

Inledning
Ordföranden hälsar välkommen till dagens möte som börjar med laget runt under punkten "I
huvudet på" respektive deltagare.
Ärenden
1. E-arkiv, fortsatt process
Den gemensamma fördjupade förstudien kring förberedande insatser inom området e-arkiv
har avslutats. Nästa steg blir att besluta om och hur vi ska gå vidare med frågan. Bland
tänkbara alternativ finns att ansluta till projekt Sydarkivera, driva ett eget e-arkivprojekt i
Skåne Nordväst, delta i projekt som ev kommer att startas av Kommunförbundet Skåne,
köra vidare i egen regi kommunvis eller vissa kommuner tillsammans. Det pågår även ett
nationellt projekt av SKL där samtliga landsting/regioner medverkar.
Beslut:
att Helsingborg och Ängelholm bereder frågan på hemmaplan och avrapporterar arbetet
succesivt till övriga kommuner
samt att varje kommun har ett ansvar för att formera sig med andra kommuner inom SkNv i
det fortsatta arbetet.
2. Projekt Skitlite
Föreligger kort skriftlig rapport kring statusen i Skitlite där våra tre renhållningsbolag
medverkar.
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Beslut:
att bjuda in projektledaren till styrelsemötet den 27 mars.
3. Årsredovisning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse
Handlingarna har varit utskickade tillsammans med kallelsen till sammanträdet.
Beslut:
att överlämna årsredovisning och revisionsberättelse för 2014 till styrelsen.
4. "Samverkanscentral" för en tryggare region, Rtj SkNv
Föreligger en PM från förbundsdirektören i Räddningsförbundet SkNv kring eventuellt
samarbete angående gemensam samverkanscentral i Bårslöv.
Beslut:
att överlämna ärendet för information till styrelsen.
5. Handlingsplanerna - verksamhetsplan 2015
Kommundirektörsgruppen beslöt 141107, i enlighet med ansvarsprocessen kring
Verksamhetsplanen 2015, att resp huvudansvarig kommun ska upprätta ett förslag till
handlingsplan för respektive mål i Verksamhetsplanen för 2015. Materialet skulle vara
inlämnat till den 150215.
Beslut:
att uppdra att de kommuner som ännu inte gjort handlingsplanen ska skicka in materialet
till sekretariatet.
att respektive huvudansvarig kommun ansvarar för att aktiviteterna genomförs
samt att handlingsplanerna följs upp i samband med tertialuppföljningen i september 2015.
6. Inför seminariedagen med kommundirektörsgruppen den 24 april
Den nya styrelsen genomförde ett gemensamt seminarium 29-30 januari kring styrelsens
organisation, arbetsformer och spelregler samt prioriteringar i kommande Verksamhetsplan
2016. Även kunskapsnätverken har kommit in med förslag till målbeskrivningar till
Verksamhetsplanen. Kommundirektörsgruppen ska bl a under seminariedagen den 24 april
processa de underlag som arbetats fram och komma med förslag till styrelseseminariet den
17-18 september.
Beslut:
att uppdra åt respektive kommundirektör att läsa in materialet inför seminariedagen den 24
april.
7. Övriga frågor
översyn av ersättningsmodell enligt överenskommelsen mellan Region Skåne och
kommunerna om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter om färdtjänst utförd av
Skånetrafiken

Kommunförbundet Skåne har i samband med en översyn av ersättningsmodellen
avseende färdtjänst kommit in med en förfrågan om att kommunförbundet kan
samordna detta arbete.

Sekretariatet Skåne Nordväst Drottninggatan 7 A SE-251 89 Helsingborg Skanenordvast.se

Beslut:
att föreslå styrelsen att anta Kommunförbundet Skånes erbjudande att samordna
arbetet med översyn av ersättningsmodellen.

Ny ledamot i Regionala rådet samt ordförande i lokal regionala rådet i
räddningstjänstförbundet Skåne Nordväst
Föreligger skrivelse från ledamoten i regionala rådet Skåne nordväst om att utse ny
ledamot.
Beslut:
att i enlighet med förslaget i skrivelsen föreslå styrelsen utse Göran Tesfai Skoglund,
Klippans kommun till ny ledamot.

Sverigeförhand/ingen
Palle Lundberg redovisade nuläget kring den sk Sverigeförhandlingen.
Beslut:
att notera informationen.

Kommande hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne
Det pågår sedan en tid förhandlingar mellan kommunerna och Region Skåne inför ett
nytt avtal from 2016-01-01. Förhandlingarna företräds för kommunernas räkning av
Kommunförbundet Skåne. Det finns vissa farhågor att kommunerna kommer att ta
större kostnadsdel framöver.
Beslut:
att ärendet bevakas genom nätverket för vård- och omsorgschefer.

Stora flytt- och boendestudien
Kairos Future har utarbetat en rapport benämnd "Stora flyttstudien - framtidens
boende och flyttmönster". Lilian Eriksson redovisar förutsättningarna för ett ev
deltagande i projektet. Priset för att delta är 175 kkr plus ev kostnader för specialstudie.
Om flera kommuner inom SkNv deltar kan priset rabatteras.
Beslut:
att uppdra åt sekretariatet att kontakta Kairos Future och begära offert med stafflad
skala utifrån kommunstorlek angående prissättningen om flera kommuner deltar
samt att uppdra åt resp kommun att återkomma med besked om eventuellt deltagande i
projektet.
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Ordföranden tackade för dagens möte och hoppas på ett bra seminarium med
kommundirektörsföreningen.

Justeras
Palle Lundberg
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