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

Kommundirektörsgruppens protokoll 9/2020
Tid/Plats: 2011127 kl. 0830-11.00, via Teams
Närvarande: Palle Lundberg, Helsingborg, Ulf Bengtsson, Perstorp, Lilian Eriksson
Ängelholm, Jonas Jönsson, Åstorp, Tomas Rikse (från 0840), Klippan, Christer Pålsson,
Bjuv, Herman Crespin, Höganäs, Stefan Christensson, Örkelljunga, Stefan Larsson, Svalöv
Carina Leffler (borta ca 0900-0930) , Landskrona, Charlotte Rosenlund Sjövall (till kl 1030),
Båstad, Johan Lindberg, sekretariatet Familjen Helsingborg.
Anmält förhinder:.

1. Incheckning
2. Korta informationer från sekretariatet
Punkten tidigarelades.
a) Om val av kontaktperson från Familjen Helsingborgs kommundirektörsgrupp till
Förbundsdirektören för Skånes Kommuner från Kommundirektörsgruppen, förslag
Christer Pålsson.
b) Om upplägget av ärendet H22 på styrelsemötet 201204.
c) Om att Byggföretagen har ambition att bjuda in kommunledningar inom Familjen
Helsingborg till samtal.
d) Om att den del av kostnaderna för intern projektledning och konsultstöd i
flygplatsärendet som tas av Familjen Helsingborgs budget är knappt 700 000 kr.
e) Om en dom i Kammarrätten efter yrkande om utlämnande av handlingar. Domen
säger att meddelanden mellan Familjen Helsingborg och dess moderförvaltningar
anses ha utväxlats internt och att handlingarna är därmed inte inkomna eller
upprättade enligt tryckfrihetsförordningen.
Beslut
att välja Christer Pålsson till kontaktperson från Familjen Helsingborgs
kommundirektörsgrupp till Förbundsdirektören för Skånes Kommuner. Johan Lindberg
meddelar Skånes Kommuner.

3. Utredning fördjupad samverkan Näringsliv och Destination
Johan Lindberg inledde med att rekapitulera bakgrund och upphandling. Pernilla Blixt
och David Nordling, från Startpoint Advisory, berättade om planerat upplägg och
genomförande.
Beslut
att tacka för informationen med medskicket att utredningen fokus ska ligga på
nytänkande kring områden att samverka kring och sätt att samverka och att de
funktioner som huvudsakligen ska bidra till utredningen är de ansvariga för Näringslivsoch Destinationsutveckling i kommunerna.
4. Projektplaner inför styrelsemöte 201204
De tre projektidéer som kommundirektörsgruppen prioriterade vid mötet 201023 har
konkretiserats i projektplaner. Planerna presenterades av Pernilla Fahlstedt (Ängelholms
kommun) för projektet SmartStad, Lars-Ola Olsson, (Ängelholms kommun) för
projektet Gymnasieutbildning i en alternativ tid samt Max Granström, (Helsingborgs
Stad) för projektet Rampljus + Sommarkulturkortet 2021 = sant.
Beslut
att projektplanerna, med de justeringar som diskuterades på mötet, kan skickas till
styrelsen som förslag på projekt inför deras möte 201204.
5. Projektplaner från styrelsemöte 200903-04
Johan Lindberg redogjorde för hur beslutade projekt på styrelsemötet 200903-04 har
förberetts.
Beslut
att projektplanen för utveckling av YH accelerator godkänns och medel beviljas enligt
projektplan.
att beslut ang Framtidscoach skjuts fram till 2021 på förslag från nätverket för Näringsliv
och Destination. Samtidigt ansöks om stöd från Region Skåne.
att projektplanen för utredning av gemensam antagningsfunktion för vuxenutbildning
kan lämnas vidare till styrelsen för beslut.
att det strategiska chefsnätverket kan gå vidare med föreslagen projektplan för utredning
av kommunerna som ev LOV-aktör på arbetsmarknadsområdet, beviljade medel för
2021 är 350 000 kr. Nätverket ska dra nytta av de utredningar som redan pågår i vissa
kommuner.

6. Skånes Kommuner – reflektioner efter kommunchefsmötet 201120
Gemensam diskussion.
Beslut
att Gymnasiesamverkan i Skåne läggs till som ärende på styrelsemötet 201204 och att
Cariua Leffler inleder med en kort sammanfattning.
7. Om ev krav på distanslösning i nätverken
Charlotte Rosenlund Sjövall har skickat in ett önskemål från ledningsgruppen i Båstad
Kommun. Förslaget går ut på att deltagare i Familjen Helsingborgs nätverk alltid ska
kunna delta på distans.
Beslut
att även fortsatt uppmana nätverken till möten på distans med utgångspunkt i
rekommendationer och restriktioner till följd av pandemin och att de coronasäkrar
fysiska mötena när de blir möjliga igen.
att nätverken själva får avgöra sina arbetsformer om/när pandemin är under kontroll.
att kommundirektörsgruppens möten ska genomföras helt på distans eller som fysiska
möten. Fysiska möten med viss medverkan på distans ska undvikas.
8. Regionplan – om organisation inför gemensamt remissyttrande
Peter Danielsson har bett om att ett förslag på gemensam yttrande kring regionplanen tas
fram inom Familjen Helsingborg och Johan Lindberg visade förslag på upplägg och
tidplan.
Beslut
att godkänna upplägget och tidplanen.

9. Övrigt
Beslut
att sekretariatet ska skicka en sammanställning över projektmedel och tidigare års
överskott till kommundirektörsgruppen innnan styrelsemötet 201204.

Palle Lundberg
ordförande

Johan Lindberg
sekretariatschef

