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Kommundirektörsgruppens protokoll 3/2018 

Tid/Plats: 180420 kl. 08.30-12.05, Villa Thalassa, Helsingborg. 

 

Närvarande: Palle Lundberg, Helsingborg, Jan Bernhardsson, Båstad, Herman Crespin, 

Höganäs (från kl 10.40), Ulf Bengtsson, Perstorp, Tomas Rikse, Klippan (från kl 10.20), 

Lilian Eriksson, Ängelholm, Christer Pålsson, Bjuv, Lena Mårtensson-Stenudd, Åstorp, 

Johan Lindberg, sekretariatet Familjen Helsingborg. 

 

Anmält förhinder: Christian Alexandersson, Landskrona, Charlotta Kabo Stenberg, 

Örkelljunga, Stefan Larsson, Svalöv. 

. 

Inbjudna gäster:  Eva Sturesson, Ängelholm, Jerker Olsson Helsingborg, Bo Lindberg, 

Öresundskraft, Åsa Peyron Lundqvist, Lisa Enström, Katarina Borgstrand, Andreas Jarud, 

från nätverket Näringsliv och Destinations beredningsgrupp, Fanny Erlandsson, Familjen 

Helsingborg samt Renée Mohlkert, Helsingborg och Sara Røpke, sekretariatet Greater 

Copenhagen. 

 

Palle Lundberg hälsade deltagarna välkomna till dagens möte. Ett särskilt välkommen 

riktades till Jan Bernhardsson, tf kommundirektör i Båstad. Mötet började med en 

incheckningsrunda. 
 

1. Uppföljning av workshop med kommunutredningen 180406 och förberedelse inför 
workshop 180601 
Regeringens Kommunutredning besökte Familjen Helsingborg på styrelsemötet 180406 
och informerade om utredningens uppdrag och om deras pågående arbete. Kommunerna 
inom Familjen Helsingborg fick möjlighet att redovisa sina utmaningar och erfarenheter 
av samverkan. Utredningen besöker styrelsemötet 180601 för en andra workshop och har 
inför det ställt nya frågor till kommunerna inom Familjen Helsingborg. Johan Lindberg 
redovisar frågorna och ett förslag på förberedelsesätt. 
 
Beslut:  
att uppdra åt Tomas Rikse och Lilian Eriksson att förbereda ett underlag till 
Kommunutredningen som kompletterar respektive kommuns svar med stöd från Johan 
Lindberg, sekretariatet. 
att avstämning med kommundirektörsgruppen görs på ordinarie möte 180518  
samt att presidiet får del av underlaget på ordinarie möte 180522 
 

  



  
 

2. Förslag till gemensamt yttrande angående färdtjänst i Region Skånes regi  
Skånetrafiken har skickat ut ett förslag till ”Överenskommelse om fortsatt finansiering av 
överlåtna uppgifter enligt färdtjänst- och riksfärdtjänstlagen från 2019”. Ängelholms 
kommun är ansvarig för dialog och samverkan inom Familjen Helsingborg och har tagit 
fram ett förslag till gemensamt yttrande som underlag för respektive kommuns 
handläggning av ärendet. Ängelholm redovisar ärendet genom Lilian Eriksson med stöd 
av Eva Sturesson.  

 
Beslut:  
att sekretariatet skickar det föreslagna yttrandet till kommunerna inom Familjen 
Helsingborg  som underlag till respektive kommuns svar till Region Skåne. Undantaget 
Klippan och Höganäs som inte delar i Färdtjänstavtalet med Region Skåne. 
 

3. Processen kring ny verksamhetsplan  
Hösten 2018 genomförs två internat inom Kommundirektörsgruppen som syftar till att 
skapa underlag inför en ny verksamhetsplan from 2020. Beta har tagit fram en principiell 
modell för processen. 
 
Beslut: 
att bjuda in Beta till ordinarie möte 180518 för en avstämning kring upplägget av höstens 
respektive internat. 
samt att uppdra åt sekretariatet att sammanställa ett urval parametrar inom Hållbar 
utveckling genom verktyget BRP+. Familjen Helsingborg i relation till Skåne och riket. 
 

4. Inventering Kunskapsnätverk  

Johan Lindberg informerar om en inventering som sekretariatet kommer genomföra för 
att ta fram en samlad bild av arbetet i Familjen Helsingborgs kunskapsnätverk. Den 
kommer även fungera som ett underlag inför diskussion om nätverkens roll och 
eventuella strukturella förändringar.  
 

5. Internet of Things och möjligheten till gemensam tjänsteutveckling  
Som förslag på nytt ”test- och spetsprojekt inom nya områden” föreslag Perstorp 180321 
området IoT i samband med att infrastruktur för detta byggs ut i kommunerna. Kortfattat 
innebär IoT att saker kopplas upp med sensorer som samlar in information kring t ex 
teknisk service. Detta kan leda till bättre service till invånare, företag och andra 
organisationer. Palle Lundberg och Johan Lindberg fick i uppdrag att bjuda in 
representanter från andra organisationer/företag till kommundirektörsmötet 180420 för 
att ta del av deras kunskaper och satsningar inom IoT-området. Jerker Olsson från 
Helsingborgs Stad och Bo Lindberg från Öresundskraft medverkar med inspel kring 
utvecklandet av tjänster i kommunerna, kopplat till den fysiska utbyggnaden som nu sker 
genom ett flertal olika leverantörer. 
 
Beslut: 
att uppdra åt nätverket för Digitalisering att inventera och sammanställa vilka tjänster 
som redan finns, kopplade till IoT. 
att sprida information om vad som redan görs samt information om möjligheterna med 
IoT till kunskapsnätverk inom Familjen Helsingborg 
samt att bidra till utveckling av tjänster inom IoT enligt verksamheternas önskemål. 
  

  



  
 

Tematisk uppföljning  
Målområdet  Näringsliv och Destination. Åsa Peyron Lundqvist, Höganäs, Katarina 
Borgstrand, Svalöv, Andreas Jarud, Ängelholm från nätverket Näringsliv och Destinations 
beredningsgrupp samt Lisa Enström och Fanny Erlandsson, Familjen Helsingborg, 
presenterade pågående verksamhet och resultat för 2017. 

 
Mötet avslutades med att Sara Røpke, ny sekretariatschef Greater Copenhagen, 
presenterades av Renée Mohlkert och Sara fick möjlighet att berätta om sitt uppdrag.  
Palle Lundberg poängterade att Familjen Helsingborg vill vara en aktiv och bidragande part i 
samarbetet Greater Copenhagen samt tackade samtliga för dagens möte och bjöd in till 
gemensam lunch. 

           

 

 

 

 

 

Palle Lundberg   Johan Lindberg 

 ordförande    sekretariatschef 


