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Kommundirektörsgruppens protokoll 2/2019
Tid/Plats: 190215 kl. 08.45-11.50, Mindpark, Penthouse
Närvarande: Ulf Bengtsson, Perstorp, Lllian Eriksson, Ängelholm, Lena MårtenssonStenudd, Åstorp, Erik Lidberg, Båstad, Herman Crespin (från 09.20), Höganäs, Christer
Pålsson, Bjuv, Örkelljunga, Tomas Rikse, Klippan, Stefan Larsson, Svalöv, Johan Lindberg,
sekretariatet Familjen Helsingborg.
Gäster: Johan Lindberg hälsade deltagarna välkomna till dagens möte. Palle har bett Johan leda
mötet. Mötet började med en incheckningsrunda.
Punkten Uppföljning 2018 samt Om FoodValley ofBjuv flyttas till kommande möten.

1. Uppföljning från styrelsens internat
Diskussion om styrelsens internat 31/1-1/2 2019. Inslaget Familjen Helsingborg Live
var positivt. Efter internatet har flera nya politiker visat ett positivt intresse för Familjen
Helsingborg. Diskussion kring kommundirektörernas roll vid kommande internat.
Diskussion angående upplägg av verksamhetsplanen.
Beslut
att sekretariatet fortsätter utarbeta ny verksamhetsplan med utgångspunkt i resultatet

från internatet och presenterar utkast vid nästa kommundirektörsmöte.

2. Upplägg ny projektbaserad arbetsform
Johan presenterade förslag på upplägg av ny projektinriktad arbetsform som styrelsen
beslutade om 181130.
Beslut
att sekretariatet fortsätter förberedelsearbetet med utgångspunkt i det presenterade
upplägget.

3. Pågående saxmarbeten i Familjen Helsingborg
Tomas Rikse tog upp ett behov av att alla samarbeten mellan medlemskommunerna i
Familjen Helsingborg synliggörs i sammanställningar och presentationer. Viktigt att det
är tydligt att listan över samarbeten gäller alla samarbeten, inte bara kommuner som har
kommit till genom styrelse eller nätverk inom Familjen Helsingborg.
Beslut
att kommundirektörerna kompletterar och uppdaterar nuvarande sammanställning över
samarbeten. Sekretariatet skickar ut underlag.
4. Remiss kommunalt utjämningssystem
Erik Lidberg ställde fråga om eventuell samverkan kring remissvar. Det fanns olika syn
på svarens innehåll och generellt hänvisades till Kommunförbundet Skånes eventuella
svar.
Beslut
att inget gemensamt svar skrivs inom Familjen Helsingborg. De kommuner som vill

diskutera innehåll tar upp frågan i ekonomichefsnätverket via sin representant.

5. Om Höganäs Omsorg AB
Herman Crespin redovisade för erfarenheter sedan bolaget startades.
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