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

Kommundirektörsgruppens protokoll 7/2016 

Tid/Plats: 160826 kl. 08.30-15.00, Mind Park E7, Helsingborg. 

N ärvarande: Palle Lundberg, Helsingborg, Lena Mårtensson-Stenudd, Åstorp, Fredrik 
Löfqvist, Svalöv, Katarina Pelin, Båstad från kl 10.15, Åke Svensson, Perstorp, Herman 
Crespin, Höganäs från kl 09.15, Tomas Rik.se, Klippan, Lilian Eriksson, Ängelholm, Christer 
Pålsson, Bjuv, Stefan Johansson, Landskrona och Jan-Inge Hansson, Familjen Helsingborg. 

Anmält förhinder: Stefan Christensson, Örkelljunga. 

Inbjudna gäster: Simon Randahl, Helsingborgs stad, Måns Renntun, Business Region 
Skåne, Åsa Åberg proj ledare mångfald,Johanna Sjöstrand, HR-chef Landskrona stad, Elin 
Ask och Ulf Krabisch, Helsingborgs stad och J anas Hansson, vd Helsingborgshem. 

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna till dagens förlängda möte, med ett speciellt 
välkomnande till Åke Svensson som är t f kommundirektör i Perstorp. 

Mötet började med en sedvanlig incheckningsrunda. 

Ärenden och beredning 

1. Remissvar mobilitetsplan, Region Skåne 
Region Skåne har sänt ut sitt förslag till Mobilitetsplan på remiss till de skånska 
kommunerna. Helsingborgs stad, har med stöd av infrastrukturgruppen, utarbetat ett 
förslag till gemensamt yttrande för Familjen Helsingborg. Ärendet redovisas av Simon 
Randahl, Helsingborgs stad. 

Beslut: 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till styrelsen för beslut. 

2. Remissvar strukturplan MalmöLundregionen 

MalmöLundregionen har utarbetat ett förslag till en gemensam Strukturplan för sina 
medlemskommuner. Regionen har sänt ut sitt förslag på remiss. Helsingborgs stad, har 
med stöd av infrastrukturgruppen, utarbetat ett förslag till gemensamt yttrande för 
Familjen Helsingborg. Ärendet redovisas av Simon Randahl, Helsingborgs stad. 

Beslut: 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och överlämna det till styrelsen för beslut. 

3. Mötesplan 2017 

Jan-Inge Hansson redovisar förslag till mötesplan för 2017 avseende styrelsen, presidiet 
och kommundirektörsgruppen. 



Beslut: 
att anta förslaget till mötesplan avseende kommundirektörsgruppen, med ändring av 
mötestiden i mars till 20170316. Mötet förläggs till Stockholm i samband med 
kommundirektörsföreningens seminarium 
samt att i övrigt överlämna underlaget till styrelsen för beslut. 

4. Inför styrelseseminariet samt kommande Verksamhetsplan 2017-2019 
Föreligger förslag till upplägg av lunch-lunchseminariet med styrelsen den 1-2 september. 
Dag 1 har fokus på omvärldstrycket och hur det påverkar våra kommuner, dag 2 har 
fokus på Verksamhetsplanen för 2017-2019. 

Beslut: 
att notera informationen. 

5. Varumärkesprocess Skåne och Greater Copenhagen 
Måns Renntun, Business Region Skåne redovisar ärendet. 

Beslut: 
att notera information. 

6. Deltagare i samordnad varudistribution, Lst 
Tomas Rikse lyfter frågan kring vilka kommuner som avser att delta i Länsstyrelsens 
projekt kring samordnad varudistribution. 

Beslut: 
attTomas Rikse skickar ut Länsstyrelsens inbjudan att delta i projektet till övriga 
kommuner för ställningstagande om man vill delta. 

Tematisk uppföljning 

Dagens första tema var Mångfald med koppling till Verkssamhetsplanens målområde 4. 

Ansvarig kommun är Landskrona. Inbjudna gäster var Asa Åberg proj ledare, Johanna 

Sjöstrand, HR-chef Landskrona och Dragan Kostic, mångfaldssamordnare i Ängelholm. 

Dagens andra tema var Ägarstyrning med Helsingborg som ansvarig kommun. 

Inbjudna gäster var Elin Ask, stadsjurist och Ulf Krabisch, ekonomidirektör Helsingborg 

och J anas Hansson, vd Helsingborgshem. 

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

q~ 
Palle Lundberg 

ordförande sekretariatschef 


