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Kommundirektörsgruppens protokoll 1/2017

Tid/Plats: 170120 kl. 08.30-12.30, Mind Park E7, Helsingborg.
Närvarande: Palle Lundberg, Helsingborg, Kerstin Lignebrant, Svalöv, Tomas Rikse,
Klippan (fram till 11.25), Lilian Eriksson, Ängelholm, Ulf Bengtsson, Perstorp, Katarina
Pelin, Båstad (från kl 08.45), Christian Alexandersson, Landskrona, Lena MårtenssonStenudd, Åstorp, Charlotta Kabo Stenberg, Örkelljunga och Jan-Inge Hansson, Familjen
Helsingborg.
Anmält förhinder: Christer Pålsson, Bjuv och Herman Crespin, Höganäs
Inbjudna gäster: Parul Sharma och Katarina Sundberg, ordförande respektive kanslichef
för Agenda 2030 delegationen, Renee Mohlkert, Maria Norberg, N adine Khalil, Jesper
Theander och Jörgen Fransson, Helsingborgs stad, Karolina Håkansson, Höganäs kommun,
Åsa Åberg och Anna Rydberg Familjen Helsingborg.
Ordföranden hälsade ledamöterna välkomna till ett nytt spännande verksamhetsår och ett
speciellt välkommen till Christian Alexandersson, stadsdirektör i Landskrona och Ulf
Bengtsson, kommundirektör i Perstorp som båda tillträtt sina tjänster vid årsskiftet.
Därefter genomfördes en sedvanlig incheckningsrunda.

Ärenden och beredning

1. Agenda 2030-delegationen presentation och dialog
Regeringen har tillsatt en delegation för Agenda 2030-arbetet. Delegationen har i uppdrag
att ta fram en handlingsplan för Sverige i arbetet med Agenda 2030 och de 17 globala
målen för hållbarhet. Delegationen arbetar just nu med att samla in kunskap från olika
aktörer och genomför bland annat kommundialoger på olika ställen i Sverige.

Beslut:
att notera informationen.
2. Handlingsplaner: uppföljning 2016 och uppdaterade handlingsplaner 2017
Respektive huvudansvarig kommun har lämnat in underlag för uppföljning av
handlingsplaner till Verksamhetsplanen 2016 respektive nya/uppdaterade handlingsplaner
avseende 2017.
Beslut:
att överlämna handlingsplanerna för information till styrelsen
att uppmana respektive kunskapsnätverk att arbeta aktivt med handlingsplanerna.

3. Styr- och ansvarsflöde Verksamhetsplan 2017 samt årshjul 2017
Sekretariatet har uppdaterad instruktionen för styr- och ansvarsflöden kopplade till
Verksamhetsplanen 2017-2019 samt ett s k årshjul för möten och ärendelogik.
Beslut:
att anta förslaget till styr- och ansvarsflöde 2017-2019
samt att i övrigt notera informationen.
4. Kollektivtrafikgruppen arbetsformer och organisation
Föreligger förslag till att integrera arbetet i de båda kunskapsnätverken infrastruktur
respektive kollektivtrafik. Renee Mohlkert, Helsingborgs stad redovisar förslaget.
Beslut:
att ställa sig bakom förslaget till att integrera de båda nätverken
samt att överlämna ärendet till styrelsen.
5. Förfrågan om samordnande funktion som stödjer utsatta barns röst (från okt/nov)
Helsingborg stads fullmäktige beslutade i juni 2016 att undersöka behovet av en
samordnande funktion inom ramen för Familjen Helsingborg som stödjer utsatta barns
röst. Respektive kommundirektör har stämt av frågan på hemmaplan angående intresse
att samverka. Ingen av kommunerna har anmält intresse av samverkan.
Beslut:
att återkoppla informationen till Helsingborgs stad.
6. Genomgång villkor o spelregler för Traineekonceptet
Kommunerna inom Familjen Helsingborg har genomfört 11 traineeomgångar.
Kommundirektörsgruppen är styrgrupp och HR-chefsgruppen är projektgrupp för
traineeverksamheten. Härtill finns en ansvarig koordinator. Gällande avtal, roller och
ansvar har setts över. Ärendet föredras av koordinator Anna Rydberg. Asa Åberg från
sekretariatet Familjen Helsingborg, Karolina Håkansson och Jörgen Fransson från HRchefsgruppen medverkar i ärendet.

Beslut:
att avseende ansvar och roller lägga till chefens, handledarens och koordinatorns ansvar
som en bilaga till befintliga traineeavtal (antaget år 2014)
att de arbetsmodeller och förslag som beskrivs inom karriärplanering och
programinnehåll ska implementeras omgående och därefter utvärderas under år 2018
samt att i övrigt notera informationen.

Tematisk uppföljning
Dagens tema var "Nyanlända och integration. Läget i kommunerna och arbetet
framöver". Nadine Khalil och Jesper Theander, Helsingborgs stad genomförde en intressant
redovisning inom ämnesområdet. Styrelsen kommer att få motsvarande information på
sammanträdet den 27 januari.

Kommunchefsgruppen beslutar att inrätta ett strategiskt nätverk för arbete, utbildning och
migration.
Ordföranden avslutade mötet och bjöd därefter in till en gemensam lunch.
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