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Kommundirektörsgruppens protokoll 5/2018
Tid/Plats: 180615 kl. 08.40-12.10, Mindpark PenthouseE7, Helsingborg.
Närvarande:, Helsingborg, Ulf Bengtsson, Perstorp, Lilian Eriksson, Ängelholm, Christer
Pålsson, Bjuv, Lena Mårtensson-Stenudd, Åstorp, Charlotta Kabo Stenberg, Örkelljunga
Tomas Rikse, Klippan, Stefan Larsson, Svalöv, Jan Bernhardsson, Båstad, Herman Crespin,
Höganäs, Johan Lindberg, sekretariatet Familjen Helsingborg.
Anmält förhinder: Christian Alexandersson, Landskrona, Palle Lundberg, Helsingborg.
.

Inbjudna gäster: Cecilia Holmblad, renhållningschef NSR, Jennica Ericson och Christer
Paulsson från FoodEvolution, Lisa Enström från nätverket Näringsliv och Destination,
Jörgen Fransson från HR nätverket, Annelie Börjesdotter och Christina Hansson
representerar projektet Digital Innovation for Dementia Care i Perstorps kommun.
På uppdrag av Palle Lundberg hälsade Johan Lindberg deltagarna välkomna till dagens möte.
Mötet började med en incheckningsrunda. En punkt tillfogas dagordningen, Rapport från
SKLs Kommundirektörsnätverk 17-18/5.
1. Slutredovisning ”Skitlite”
Sedan 2008 har vi samverkat kring utveckling inom avfallshantering i Familjen
Helsingborg och slutrapporten presenteras av Cecilia Holmblad, renhållningschef NSR.
Beslut:
Att renhållningsbolagens kontaktpersoner för samverkan utgör ett nätverk för Avfall och
återbruk inom Familjen Helsingborg.
2. HR nätverket ger en lägesrapport från rekryteringsprojektet BigData
Genom att arbeta med modern informationshantering, BigData, utvecklas och testas en
ny rekryteringsmetod. Nuläget redovisas av Jörgen Fransson och med hjälp av en film
från Traineegruppen som arbetar med projektet.
Kommundirektörerna tackar för informationen och önskar gruppen fortsatt lycka till.
3. FoodEvolution redovisar leaderprojektet Food Evolution – en förstudie
Familjen Helsingborg har medfinansierat leaderprojektet Food Evolution – en förstudie
och projektedaren Jennica Ericson samt Christer Paulsson från projektet berättar om
uppnådda resultat och framtidsplaner. Lisa Enström från Nätverket Näringsliv och
Destination berättar om nätverkets syn på projektet och framtiden.

Beslut:
Att Familjen Helsingborg med nedanstående förbehåll kan medfinansiera nytt
förstudieprojekt inom Leader som utgår från resultatet av den första förstudien, dvs
marknadsföring/försäljning av Familjen Helsingborg som matdestination. Familjen
Helsingborg har inte avsatt medel för framtida genomförandeprojekt som planeras bli ett
resultat av den nya förstudien.
Förbehåll:
Den eventuella medfinansieringen från Familjen Helsingborg ska inte vara högre än vad
som krävs från Jordbruksverket och får inte överstiga 200.000 kr.
Familjen Helsingborg ska bjudas in till att kunna påverka innehållet i ansökan under
framtagandet.
I förstudieprojektet ska det ingå att hitta den medfinansiering som krävs för ett framtida
genomförandeprojekt hos privata aktörer.
4. Rapport från SKLs Kommundirektörsnätverk 17-18/5
Tomas Rikse, som representerar Familjen Helsingborg i nätverket, rapporterade om:
 SKL Kommentus upphandlar ramavtal för nya förskolebyggnader.
 Diskussion angående nya möjligheter till avtalssamverkan mellan kommunerna.
 Mottagandeutredningen, som tar emot synpunkter och inspel från alla kommuner.
Beslut:
Att sekretariatet ber Strategiskt chefsnätverk arbete-utbildning-migration att ta fram ett
kort pm kring vad Familjen Helsingborg kan samlas kring för inspel till
Mottagandeutredningen. PM ska kunna delges kommundirektörerna i samband med
internat 30-31/8.
5. Dialog med kommunikationsansvariga
Behovet av att kommunicera Familjen Helsingborgs inriktningar, verksamhet och resultat
är stort, inte minst internt mellan nätverk och till kommunledningar. Sekretariatet vill
bjuda in kommunikationsansvariga i respektive kommun till en workshop hösten 2018
för att få stöd i att utveckla kommunikationsarbetet. Inför workshopen tar sekretariatet
hjälp av Helsingborgs Stads Kommunikationsavdelning.
Beslut:
Att bifalla sekretariatets förslag och att återrapportering sker våren 2019.
6. Statistik på Familjen Helsingborg nivå
Statistik kring arbetsmarknad, befolkning och näringsliv har tagits fram för Familjen
Helsingborg av Johan Lindberg och Region Skåne.
Kommundirektörerna tackar för informationen.

Tematisk uppföljning
Projekt DIDEC, Digital Innovation for Dementia Care, i Perstorps kommun presenteras
av förvaltningschef Annelie Börjesdotter och Christina Hansson, projektledare.
I projektet ska kommunens omvårdnadspersonal tillsammans med företag, forskning,
anhöriga, civilsamhälle och brukare arbeta med utvecklingen av innovativa produkter och
lösningar för värdeskapande och personcentrad demensvård. Projektet har fått EU-stöd
och samverkar med bland annat Högskolan i Kristianstad och Krinova.
Kommundirektörerna tackade för informationen och önskade att kunskapsöverföring
från projektet genomfördes inom Socialchefsnätverket där Annelie Börjesdotter ingår.

Mötet avslutades med att Johan bjöd in kommundirektörerna till gemensam lunch.

Johan Lindberg
sekretariatschef

