Protokoll nr 4 2021
Kommundirektörsmöte i Familjen Helsingborg

Helsingborg 210416

johan.lindberg@familjenhelsingborg.se

Plats och tid:

Mötet genomfördes den 16 april kl 09.00-11.45 på distans via verktyget Teams.
Närvarande:

Christer Pålsson, Bjuv
Charlotte Rosenlund Sjövall, Båstad meddelat
förhinder

Ulf Bengtsson, Perstorp
Stefan Larsson, Svalöv

Palle Lundberg, Helsingborg
Herman Crespin, Höganäs meddelade att han
behövde avvika kl 10
Tomas Rikse, Klippan meddelat förhinder
Carina Leffler, Landskrona meddelat förhinder

Jonas Jönsson, Åstorp
Kristina Magnusson, Ängelholm meddelat
förhinder
Stefan Christensson, Örkelljunga
Johan Lindberg, sekretariatet

09.00

Incheckning

09.30

A) Utredning av

fördjupad samverkan inom nätverket Näringsliv och

Destination
Ola Odebäck, Startpoint Advisory, deltog och inledde med att rekapitulera
rekommendationerna i rapporten. Därefter diskussion.
Kort paus
10.10

Om lönesystem och HR servicecenter
Carl-Gustaf Suwe, HR servicecenter och Jörgen Fransson, ägarådet, delgav resultat
från fördjupad utredning kring HR servicecenter och organisation. Stefan Larsson lyfte
behovet av upphandling av system. Diskussion.
Beslut
att äggarrådet, genom Jörgen Fransson, får i uppdrag att initiera upphandling av IT
system inom befintlig organisationsform.
att äggarrådet, genom Jörgen Fransson, får i uppdrag att parallellt ta fram ett förslag på
process inför eventuell bolagsbildning, inklusive tidplan och ansvar. Förslaget på
bolagsprocess återkopplas till kommundirektörsgruppen efter sommaren.

10.40

Om styrelsemötet den 9 april och uppdraget till kommundirektörsgruppen
Styrelsen gav kommundirektörsgruppen i uppdrag att återkomma med förslag på insats
för att främja destinationsnäringen i samband med att restriktioner släpps.
Beslut
att Johan Lindberg kontaktar nätverket för Näringsliv och Destination för att be dem
ta fram ett förslag på insats att presentera på kommundirektörsmötet i maj alternativt
juni.
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10.45

B) Utredning av

fördjupad samverkan inom nätverket Näringsliv och

Destination
Beredningsgruppen i näringslivsnätverket är inbjudet att delta och Susanne Cardell,
Joakim Nilsson och Annette Melander Berg närvarar. De tre gästerna ger sin
respektive bild av utredningens resultat. Kommundirektörerna återkopplar sin syn.
Medskick från kommundirektörsgruppen:
det finns en förväntan om höjd ambitionsnivå inom näringsliv och destination från
styrelsen och kommundirektörsgruppen, nyttja ert mandat och ta fram en ny plan som
ni tror på, fokusera på områden där vi gör stor skillnad genom vårt samarbete, ta upp
en diskussion i respektive kommun kring finansiering för grundarbete (utöver Familjen
Helsingborgs utöver projektmedel).
Beslut
att nätverket får i uppdrag att ta fram en plan framåt för nätverket, med utredningen
som utgångspunkt. Lämpligt möte för återkoppling diskuteras med Johan Lindberg.
11.15

YH acceleratorn och respektive kommuns syn på finansiering av fortsatt
verksamhet
Diskussion med utgångspunkt i rapporteringen vid förra mötet.
Beslut
att Johan Lindberg skickar en skriftlig fråga till kommuncheferna kring finansiering.

11.30

Om styrelsemöte i juni respektive styrelseinternat i september
Johan Lindberg berättade om planerat innehåll i juni, bland annat med Tema Logistik
samt planerat innehåll för ett längre styrelsemöte i september.
Beslut
att Johan Lindberg kan fortsätta utveckla programmen som föreslagits och återkoppla
vid kommande kommundirektörsmöte.

11.40

Övrigt

Palle Lundberg
ordförande

Johan Lindberg
sekretariatschef
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