Protokoll nr 3 2021
Kommundirektörsmöte i Familjen Helsingborg

Helsingborg 210401

johan.lindberg@familjenhelsingborg.se

Plats och tid:

Mötet genomfördes den 1 april kl 09.00-10.35 på distans via verktyget Teams.
Närvarande:

Christer Pålsson, Bjuv
Charlotte Rosenlund Sjövall, Båstad
Palle Lundberg, Helsingborg

Ulf Bengtsson, Perstorp meddelat förhinder
Stefan Larsson, Svalöv
Jonas Jönsson, Åstorp

Herman Crespin, Höganäs
Tomas Rikse, Klippan
Carina Leffler, Landskrona

Kristina Magnusson, Ängelholm
Stefan Christensson, Örkelljunga
Johan Lindberg, sekretariatet

09.00

Välkommen, speciellt till Kristina Magnusson. Kristina berättade om sin första tid i
Ängelholm och att hon såg fram emot denna gruppens gemensamma arbete. Palle
hade bett Johan leda mötet då han sitter i bil under mötet.

09.10

Utredning av fördjupad samverkan inom nätverket Näringsliv och Destination
Pernilla Blixt, Ola Odebäck och David Nordling från Startpoint Advisory deltog och
berättade om sina slutsatser (”Potential att realisera”) och rekommendationer efter
genomförd utredning. En utredning som tillkom på initiativ av styrelsen och på
uppdrag av kommundirektörsgruppen. Rapporten skickas ut tillsammans med
minnesanteckningarna och ärendet återkommer vid nästa kommundirektörsmöte 16
april, då även nätverket deltar med representanter.
Beslut
att tacka Startpoint Advisory för ett väl genomfört arbete.
att nätverket för Näringsliv och Destination ska få i uppdrag att återkoppla hur man
vill ta sitt arbete vidare nu, med rapportens slutsatser och rekommendationer som
underlag.

09.50

YH acceleratorn och tankar kring implementering från 2022
Annette Melander Berg från nätverket Näringsliv och Destination samt Jessica
Skantze, projektledare för YH acceleratorn berättade om projektets resultat och
inledde en diskussion med kommundirektörsgruppen kring en implementering av
projektet under 2022. Presentation inklusive beskrivning av kostnader fördelat enligt
befolkningsnyckel bifogas minnesanteckningarna. Ärendet återkommer vid nästa
kommundirektörsmöte 16 april.
Beslut
att tacka för informationen och för ett engagerat arbete i projektet.

10.20

Regionplanen, inför beslut om yttrandet i styrelsen
Kristina Magnusson berättade om ett förslag på tillägg till texten om Ängelholm som
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regional kärna, i yttrandet. Tillägget handlar om Ängelholms Akademi som ska bli
verklighet 2025 genom ett samarbete med Högskolan i Halmstad.
Beslut
att förslaget skickas ut till styrelsen som kompletterande underlag inför styrelsemötet
den 9 april.
10.25

Årsredovisningen 2020
Presidiet har sett årsredovisningen och den tas upp för beslut tillsammans med
granskningsrapport på styrelsemötet den 9 april. Johan Lindberg redovisade hur vi
använt medel från tidigare års överskott under 2020 samt redovisade vilka medel som
utgör posten ”Övriga medel att nyttja”.
Beslut
att tacka för informationen.

10.30

Övrigt
Vi önskar varandra en glad påsk!

Palle Lundberg
ordförande

Johan Lindberg
sekretariatschef
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