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Protokoll nr 2 2021 

Kommundirektörsmöte i Familjen Helsingborg 

 

 

Helsingborg 210205 johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 

 

 

Plats och tid:    

Mötet genomfördes den 5 januari kl 09.30-11.50 på distans via verktyget Teams. 
 

Närvarande:     

Christer Pålsson, Bjuv, delvis frånvarande  Ulf Bengtsson, Perstorp meddelat förhinder 

Charlotte Rosenlund Sjövall, Båstad Stefan Larsson, Svalöv 

Palle Lundberg, Helsingborg Jonas Jönsson, Åstorp 

Herman Crespin, Höganäs, delvis frånvarande Eva Sturesson, Ängelholm, delvis frånvarande 

Tomas Rikse, Klippan Stefan Christensson, Örkelljunga 

Carina Leffler, Landskrona Johan Lindberg, sekretariatet  

 

 

09.30  Incheckning       

10.00  Staffan Isling, SKR, har besökt Familjen Helsingborg 
Palle, Tomas, Charlotte och Johan berättar om morgonens Teamsmöte med Staffan 
Isling och Annika Lindberg från SKR. 

  Beslut 
att lägga informationen till handlingarna 

10.20  Yttrande kring Region Skånes förslag till Regionplan för Skåne 
Utkast på yttrande är utskickat i förväg med en uppmaning att förankra på 
hemmaplan. Utkastet är framtaget av en arbetsgrupp med representanter från 
nätverken Infrastruktur och Kollektivtrafik, Strategisk samhällsplanering samt med 
strateger från ett par kommuner, Johan Lindberg har varit ledare för gruppen. Som 
brukligt kommer yttrandet skickas till kommunerna för att de ska kunna använda det i 
sitt svar, eventuellt kompletterat med egna synpunkter. Det skickas inte yttrande direkt 
från Familjen Helsingborg. 

  Beslut 
att innehållet i yttrandet är färdigt för att kunna användas  

  att sekretariatet får i uppdrag att sondera med presidiet om det ska tas ett politiskt 
beslut om att yttrandet är gemensamt eller om yttrandet ska gå direkt till kommunerna 
som ett förslag till yttrande som respektive kommun använder som underlag. 

10.40  Avstämning utredning Näringsliv och Destination 
Pernilla Blixt och David Norling, Startpoint Advisory, berättar om uppdraget 
”Utredning av en utökad samordning inom näringslivsutveckling och 
destinationsutveckling i Familjen Helsingborg”.  

  Beslut 
att tacka för lägesrapporten och lägga informationen till handlingarna 

  Kort paus 
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11.05  Avstämning Släktträffen/Familjedagen respektive Stadsmässan H22 
Anna Rydberg, sekretariatet Familjen Helsingborg, deltar och presenterar 
förberedelsearbetet inför Släktträffen Familjedagen och H22. Diskussion kring 
marknadsföring inför Familjedagen och kring kommunernas inspel till H22. 

  Beslut 
att sekretariatet kan bjuda in KSO att delta i korta marknadsföringsfilmer inför 
Familjedagen 
att varje kommun – inför H22 – ska försöka presentera en utvecklingsaktivitet i sin 
egen verksamhet alt en större utveckling inom näringslivet eller civilsamhället på 
styrelseinternatet den 2-3 september. Det som väljs ut ska vara nationellt eller 
internationellt intressant. 

11.30  Projekt – önskemål om förändringar 
Enligt i förväg utskickat underlag finns önskemål om förändringar i vissa av test- och 
utvecklingsprojekten. Det tidigare beslutade Steps to employ har pausats och vill att 
resterande projektmedel (300 tkr) överförs till Framtidscoach för att det projektet ska 
kunna ha en modul om anställningar. Projektet som ska utveckla en marknadsföring av 
Rönne å bland annat genom fototävlingar vill skjuta på starten till augusti 2021 med 
hänvisning till pandemin. Sekretariatet har godkänt att projektet Mikrotjänster startade 
och avslutar tre månader efter tänkt tidplan, nytt projektslut i mars 2021. Sekretariatet 
har godkänt att projektet Den självmarknadsförande destinationen flyttar slutdatum 
från juni 2021 till december 2021. Inga av förändringarna ovan har innebär några 
förändringar av projektmedel. 

  Beslut 
att godkänna förändringarna enligt ovan. 

11.35  Avstämning Gymnasiesamverkan Skånes Kommuner 
Diskussion kring resultatet av senaste mötet inom Skånes Kommuner. Carina Leffler 
informerade om läget och om det utskick som gjorts till alla kommundirektörer från 
Skånes Kommuner 

  Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 

11.45  Övrigt 

  Johan Lindberg efterfrågade vilka kommuner som anslutit till någon av våra 
samarbetsorganisationer under 2020, inför årsredovisningen och fick följande 
medskick: Klippan har anslutit till HR servicecenter, Perstorp tog beslut om att ansluta 
till HR servicecenter och Örkelljunga tog beslut om att ansluta till NSVA. 

  Carina Leffler ställde fråga om kommuners lokaler användes i kyrkovalet.  

 

 

 

Palle Lundberg  Johan Lindberg 

ordförande    sekretariatschef  


