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

Datum: 2016-01-22

Kommundirektörsgruppens protokoll
Tid/Plats: 160122 kl 08.30-12.30, Mindpark, lokal E7 Penthouse, Helsingborg.
Närvarande: Christer Pålsson, Bjuv, Palle Lundberg, Helsingborg, Peter Andreasson,
Örkelljunga, Herman Crespin, Höganäs (kl 08.45),Jan Tingecz, Klippan, Per Almström,
Perstorp, Katarina Pelin, Båstad, Stefan Johansson, Landskrona, Lilian Eriksson, Ängelholm,
Lena Mårtensson-Stenudd, Åstorp och Jan-Inge Hansson, Familjen Helsingb org.
Anmält förhinder:. Fredrik Löfqvist, Svalöv.
Inbjudna gäster: Nidal Kallil, Rikard Nilsson, Jens Gille, Helsingborgs stad samt Christer
Paulsson, Food Evolution.
Ordföranden hälsade välkomna till dagens möte som började med en incheckningsrunda.

Tematisk uppföljning
1. Gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända.
Nidal Khalil, Helsingborgs stad redovisade ett antal viktiga fakta och erfarenheter kring
flykting-, migrations- och invandringsfrågoma. Därefter diskuterades hur vi inom
Familjen Helsingborg kan samverka och lära av varandra samt frågan vad vi kan påverka
på statlig nivå. Helsingborg kommer att sammankalla ett möte för ett nätverk för
nyanlända på strategisk nivå (förvaltningschefsnivå).

Ärenden och beredning
2. Matstaden Familjen Helsingborg
Rikard Nilsson, Helsingborgs stad och Christer Paulsson ordförande Food Evolution
redovisade huvudspåren kring arbetet Matstaden Helsingborg/ Familjen Helsingborg och
föreningen Food Evolution utifrån den förstudie som har genomförts under 2015.
Beslut:
att överlämna ärendet för information till styrelsen.
samt att respektive kommun kan bjuda in Rikard Nilsson och Christer Paulsson för en
separat presentation i sin kommun.
3. Gemensam energi- och klimatrådgivning inom Familjen Helsingborg
Bjuv, Helsingborg, Höganäs och Åstorp har sedan ett antal år haft ett
samverkansavtal för att tillsammans driva kommunal energi- och klimatrådgivning.

Energimyndigheten har under 2015 sett över regelverket för verksamheten. Med tanke på
nya bidragsregler för 2017 kan det vara av intresse att fler kommuner inom Familjen
Helsingborg deltar i samverkan. Jens Gille, Helsingborgs stad redovisade ärendet.

Beslut:
att respektive kommun anmäler eventuellt intresset för kommande samverkan till
representanterna för energi- och klimatsamverkan i Helsingborgs stad.

4. Upplägg av kommundirektörsmöte i Stockholm 160317
Kommundirektörernas möte den 17 mars är inplanerat att samköras med
Kommundirektörsföreningens seminariedagar i Stockholm.

Beslut:
att genomföra mötet i Stockholm torsdagen den 17 mars kl 09.00-12.00 jämte gemensam
aktivitet under onsdagskvällen (samling kl 18.00-19.00) med Lilian Eriksson som
programansvang.

5. Årsredovisning, avstämning av handlingsplaner till Verksamhetsplan 2015 samt
nya handlingsplaner för 2016
Jan-Inge Hansson, Familjen Helsingborg redogjorde för uppdrag och inlämningstider
avseende Verksamhetsplanen för 2015 kopplat till årsredovisningen och handlingsplaner
kopplat till Verksamhetsplan 2016.

Beslut:
att notera informationen.
6. Gemensamt yttrande "Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen" samt
Trafikverkets inriktningsplanering
Region Skåne har skickat ut "Strategi för den hållbara gods- och logistikregionen" på
remiss till de skånska kommunerna. Remissvaren ska vara inlämnade senast den 31 mars
2016. När det gäller "Trafikverkets inriktningsplanering" är kommunerna eller Familjen
Helsingborg inte formell remissinstans men föreslås att inge svar.

Beslut:
att Helsingborg ansvarar för att upprätta ett förslag till ett gemensamt remissvar från
Familjen Helsingborg både avseende "Strategi för den hållbara gods- och
logistikregionen" samt "Trafikverkets inriktningsplanering"
att förslag till remissvar till Region Skåne tas upp på kommundirektörsmötet i mars och
styrelsen i april
samt att föreslå styrelsen anta ett gemensamt yttrande avseende "Trafikverkets
inriktningsplanering" vid sitt möte i februari.
Dagens möte avslutades med ett pass kring aktuella kollegiala frågor.
Ordföranden tackade för dagens möte och önskade alla en trevlig helg!
Palle Lundberg

Jan-Inge Hansson

