Johan Lindberg
Tel: 042-10 50 54
johan.lindberg@familjenhelsingborg.se

Kommundirektörsgruppens protokoll 1/2019
Tid/ Plats: 19011 8 kl. 12.30-16.00, Ring Knutstorp, Terassen, Kågeröd.
Närvarande: Palle Lundberg, Helsingborg, Ulf Bengtsson, Perstorp , Lilian E riksson,
Ängelholm, Lena Mårtensson-Stenudd, Åstorp , Erik Lidberg, Båstad, Herman Crespin,
Höganäs, Christian Alexandersson, Landskrona, Christer Pålsson, Bjuv, Stefan Christensson,
Örkelljunga, Tomas Rikse, Klippan, Stefan Larsson, Svalöv, Johan Lindberg, sekretariatet
Familjen Helsingborg.
Gäster: Från Region Skåne deltar Ulrika Geeraedts (Utvecklingsdirektör), Anna Normann
(Strateg) och Filip Lidegran (Strateg). Från nätverket Näringsliv och D estination deltar
Anders Lindberg, Annette Melander Berg, Andreas Jarud och Asa Lundqvis t Peyron.

Palle Lundberg hälsade deltagarna välkomna till dagens möte.
Mötet börj ade med en incheckningsrunda.
1. Teleupphandling via Kommunförbundet Skåne

Kommunförbundet Skåne har skickat ut ett förslag på nytt tillfalligt avtal angående
telefonitjänster.
Beslut
att alla kommuner skriver på utskickat avtalsförslag.
2. SKLs nätverk för Kommundirektörer
Ny representant ska väljas till SKLs nätverk för Kommundirektörer och det finns en
turordning inom Familjen som säger att Svalöv ska vara ordinarie representant och
Ängelholm reserv under 2019.
Beslut
att Stefan Larsson, Svalöv, är ordinarie representant och Lilian E riksson, Ängelholm,
reserv för Familjen Helsingborg under 201 9.
att avgående Tomas Rikse meddelar SKL detta samt skickar inbjudan till studieresa till
Stefan Larsson.
3. Information om förändringar i Traineeprogrammet
J ohan Lindberg informerar om större förändringar inför Traineeprogram 2019.
Beslut
att notera informationen angående Traineeprogrammets upplägg samt

att sekretariatet får i uppdrag att utveckla nytt projektupplägg enligt presenterat förslag
4. Remiss Trafikförsörjningsprogram 2020-2030
Johan Lindberg berättade kort om det remissunderlag som tagits fram inom nätverket för
kollektivtrafik som ett generellt underlag till respektive kommuns remissvar.
Beslut
att det gemensamma underlaget som tagits fram ska anpassas till Familjen Helsingborg
språkligt/ grafiskt och skickas ut till nätverksrepresentanterna samt till
kommundirektörerna.
att respektive kommun själv ansvarar för att skicka in remissvar, där Familjen
Helsingborgs gemensamma underlag kan användas och kompletteras med egna yttranden.
att Johan Lindberg ska be samordnaren i nätverket att säkerställa att alla kommuner får
liknande underlag vid framtagande av yttranden etc framöver, genom
nätverksmedlemmar eller ev annan kontaktperson.
5. Diskussion kring ny arbetsform och budget från 2020
Diskussion kring ny projektbaserad arbetsform och budgetupplägg från 2020, enligt
beslut i styrelsen 181130
Beslut
att sekretariatet får i uppdrag att utveckla ett upplägg för arbetsformen inför
kommundirektörsmöte 190215.
6. Region Skåne - om samverkan med kommunerna och om den regionala
utvecklingsstrategin "Det öppna Skåne"
Medarbetare från Region Skåne presenterade den regionala utvecklingsstrategin och fakta
kring Skånes utmaningar. Dialog om hur strategin används på lokal nivå och kring hur
samverkan mellan den regionala och kommunala nivån kan utvecklas. Region Skåne
informerade också om möjligheten att skicka inspel till regionen senast den 1 mars med
förslag till prioriteringar i det framtida regionala tillväxtarbetet samt till den framtida
sammanhållnings politiken 2021-2027.
Beslut
att Familjen Helsingborgs medskick till Region Skåne var att vi gärna deltar i en
strukturerad samverkan kring insatser som ger konkret resultat, inom gemensamt
prioriterade områden.

7. Nätverket Näringsliv och Destination - om ny arbetsform 2020
Representanter från nätverkets beredningsgrupp presenterar tankar om förändringar av
sin verksamhet efter den beslutade nya arbetsformen från 2020.
Beslut
att sekretariatet får i uppdrag att ta fram förslag på konkretiserat upplägg för den nya
projektorienterade arbetsform som styrelsen beslutade om 181130 och rapportera
underlaget till kommundirektörsgruppen 190215.
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