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Tel: 042-10 50 54
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Kommundirektörsgruppens protokoll 5/2019
Tid/Plats: 190614 kl. 08.40-11.45, Hotel Marina Plaza, lokal Sofiero
Närvarande: Palle Lundberg, Helsingborg, Lilian Eriksson, Ängelholm, Ulf Bengtsson,
Perstorp, Paul Eklund, Åstorp, Stefan Christensson, Örkelljunga, Christer Pålsson, Bjuv,
Herman Crespin (från kl 09.00 till kl 11.30), Höganäs, Tomas Rikse, Klippan, Erik Lidberg,
Båstad, Stefan Larsson, Svalöv, Johan Lindberg, sekretariatet Familjen Helsingborg.
Anmält förhinder:. Christian Alexandersson, Landskrona

Palle Lundberg hälsade deltagarna välkomna till dagens möte.
1. Incheckningsrunda
Beslut
att vissa möten i gruppen ska ha ett inslag kring att coacha varandra i rollen som
kommundirektör.
att Palle Lundberg och Johan Lindberg får i uppdrag att förbereda upplägg.
2. Projektidéer Näringsliv och Destination
Enligt beslut i styrelsen har nätverket Näringsliv och Destination möjlighet att söka
projektmedel enligt den nya arbetsformen redan under 2019 för start 1/1 2020. Från
nätverket deltar Andreas Jarud, Anders Lindberg, Helen Back, Lisa Enström för att
presentera tre projektidéer.
Beslut
att projektplaner tas fram för projekten Stärkt företagsklimat i Familjen Helsingborg,
Den självmarknadsförande regionen och Steps to Employ och presenteras för styrelsen
190830.
att sekretariatet återkopplar gruppens kommentarer kring respektive projekt till Lisa
Enström.
3. Uppsamling från styrelsemöte 190524 och upplägg av internat 190829-30
Dialog kring styrelsemötet och genomgång av övergripande upplägg för kommande
internat.
Beslut
att sekretariatet och Beta Udvikling arbetar vidare med presenterat upplägg inför
internatet.

4. Förslag på Familjedag - om vår gemensamma resa 2020-2023
Johan Lindberg presenterar grunderna för en Familjedag och behovet av en arbetsgrupp.
Beslut
att en Familjedag ska genomföras under första halvåret 2020.
att sekretariatet får i uppdrag att göra ett underlag inför kommande
kommundirektörsmöte.
5. Traineeprojekt
Nätverk knutna till Verksamhetsplanen har fått ett erbjudande om att skicka in
utmaningar som passar för ett Traineeprojektet 1 september 2019- 31 augusti 2020.
Nätverket som vars utmaning blir vald är styrgrupp och mottagare av resultatet.
De utmaningar som skickats in är: 1) Minska arbetslösheten för kvinnor med utländsk
bakgrund (av nätverken Migration & Etablering, Vuxenutbildning och Arbetsmarknad)
Samt 2) Kartlägga arbetsgivarerbjudandet i Familjen Helsingborg (HR nätverket)
Beslut
att sekretariatet får i uppdrag att erbjuda Traineerna att genomföra båda projekten alt
själva motivera val av ett projekt utifrån egna förutsättningar och intressen. Båda
utmaningarna är relevanta och spännande enligt Kommundirektörsgruppen.
6. Avstämning Ängelholm Helsingborg Airport
Dialog kring närvaro och förankring med anledning av Handelskammarens och
Ängelholm Helsingborg Airports öppna möte eftermiddagen 190614.
7. Öresundskraft
Med anledning av ev försäljning av Öresundskraft ställde Helsingborg fråga vid förra
kommundirektörsmötet, angående behov av information hos övriga kommuner.
Inga önskemål har inkommit och detta bekräftades vid mötet.
8. Mötesplan 2020
Punkten flyttades till kommundirektörsmöte 190816.
9. Övrigt
Inga övriga frågor.
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