Protokoll nr 1 2022
Kommundirektörsmöte i Familjen Helsingborg

Helsingborg 210114

johan.lindberg@familjenhelsingborg.se

Plats och tid:

Mötet genomfördes den 14 januari kl 09.00-11.15 på distans via verktyget Teams.
Närvarande:

Christer Pålsson, Bjuv

Ulf Bengtsson, Perstorp

Charlotte Rosenlund Sjövall, Båstad
Palle Lundberg, Helsingborg
Herman Crespin, Höganäs
Tomas Rikse, Klippan
Carina Leffler, Landskrona

Stefan Larsson, Svalöv från 10.20
Jonas Jönsson, Åstorp
Kristina Magnusson, Ängelholm
Stefan Christensson, Örkelljunga
Johan Lindberg, sekretariatet

09.00

Incheckning

09.35

Näringsliv och Destination
Efter en introduktion av Johan Lindberg och Annette Melander Berg redovisades två testoch utvecklingsprojekt: Stärkt företagsklimat av Kajsa Olsson och Framtidscoachen av
Joakim Nilsson och Susanne Cardell.
Angående Stärkt företagsklimat: i projektet har medel omdisponerats och projektet planerar
att köpa in en digital utbildning ”Motiverande samtal” kring service och bemötande som
deltagare från respektive kommun ska kunna delta i under hösten 2022. När det gäller frågan
om gemensamma digitala verktyg är projektets rekommendation att respektive kommun
överväger att ansluta till den nationella tjänsten ”Serverat” (ett projekt som drivs av
Tillväxtverket).
Angående Framtidscoachen kommer tjänsten leva vidare genom Nyföretagarcentrum och
med stöd från Region Skåne under första halvåret 2022. Nyföretagarcentrum arbetar aktivt
för att hitta en finansieringslösning från hösten 2022. Projektet kommer att återföra drygt
100 tkr av de beviljade projektmedlen till Familjen Helsingborg.
Avslutningsvis föredrog Annette Melander Berg hur nätverket vill samverka kring
destinationsutveckling 2022 som en test inför en eventuell driftslösning från och med 2023
(motsvarande införandet av YH acceleratorn).
Beslut
att tacka för projektredovisningarna och att föreslå presidiet att projekten ska slutredovisas
på styrelsemötet 28 januari.
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att idén om ett test- och utvecklingsprojekt kring destinationsutveckling också föreslås
styrelsen den 28 januari i samband med information om handlingsplanen 2022 för nätverket
Näringsliv och Destination. Johan Lindberg och Annette Melander Berg tar fram ett
underlag kring projetket inför styrelsen som kompletterar handlingsplanen.
att kommundirektörerna tar med sig frågan om utbildning i Motiverande samtal hösten 2022
samt eventuell anslutning till tjänsten ”Serverat” hem till kommunen för avstämning.
Paus

10.45

Föreslaget projekt kring laddinfrastruktur
Efter en kort introduktion av ärendet från Johan Lindberg och Kristina Magnusson
diskuterades projektets innehåll och upplägg.
Beslut
att projektet ska fokusera på två av planens förslag: 1) Utreda vilka vägval det finns för
kommuner gällande ansvar för uppförande och drift av laddinfrastruktur. 2) Inventera
publika laddplatser, både befintliga och planerade, och hitta luckor i utbyggnaden inom
Familjen Helsingborg.
att projektplanen skrivs om av Ängelholms kommun med stöd av Johan Lindberg.
Den nya omfattningen på projektet uppskattas till 5-6 månader och 250 000 kr.

11.00

Nationell plan transportinfrastruktur
Andreas Ekberg föredrog tidplan, innehåll i nationell plan ur Familjens perspektiv och
planerade inspel från Familjen Helsingborg till Region Skåne.
Beslut
att gemensamt underlag inför respektive kommuns remissvar till Region Skåne
färdigställs av nätverket Infrastruktur och Kollektivtrafik inför styrelsemötet den 28
januari, med utgångspunkt i dagens presentation och Familjen Helsingborgs
prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik.

11.15

Övrigt
Palle tackade för mötet och önskade god helg.

Palle Lundberg
ordförande

Johan Lindberg
sekretariatschef
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