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Kommundirektörsgruppens protokoll 3/2016
Tid/Plats: 160317 kl. 09.00-12.00, Stockholm Conference Center (N Latin) .
Närvarande: Palle Lundberg, Helsingborg, Peter Andreasson, Örkelljunga, Stefan
Johansson, Landskrona, Lilian Eriksson, Ängelholm, Lena Mårtensson-Stenudd, Åstorp,
Christer Pålsson, Bjuv och Jan-Inge Hansson, Familjen Helsingborg.
Anmält förhinder: Fredrik Löfqvist, Svalöv, Herman Crespin, Höganäs, Katarina Pelin,
Båstad, Per Almström, Perstorp och Tomas Rik.se, Klippan.
Inbjudna gäster: Vesna Jovic, Huddinge kommun och Bengt Svenander, Haninge
kommun.
Ordföranden hälsade välkomna till dagens möte som började med en incheckningsrunda.

Ärenden och beredning
1. Årsredovisning och revisionsberättelse 2015
Handlingarna har varit utskickade tillsammans med kallelsen till sammanträdet.
Beslut:
att överlämna årsredovisning och revisionsberättelse för 2015 till styrelsen.
2. Genomgång handlingsplaner 2016
Kommundirektörsgruppen beslöt 151023, i enlighet med ansvarsprocessen kring
Verksamhetsplanen 2016-2019, att huvudansvarig kommun ska upprätta förslag till
handlingsplan för respektive mål i Verksamhetsplanen för 2016. Målsättningen var att
materialet skulle vara klart till styrelsemötet i början av februari.
Beslut:
attuppdra åt de kommuner som ännu inte gjort handlingsplanen att snarast skicka in
m aterialet till sekretariatet
att respektive huvudansvarig kommun ansvarar för att aktiviteterna genomförs
samt att handlingsplanerna följs upp efter tertial 2 och i samband med tematiska möten.
3. Gränssnitt och arbetsfördelning för Familjen Helsingborg
Skåne Nordväst antog den 7 oktober 2015 ett nytt samarbetsavtal som gäller fr.o.m.
160101. Vid sitt möte den 20 november beslutade styrelsen att webbplatsen
www.familjenhelsingborg.se ska uppgraderas och omfatta all verksamhet inom
medlemskommunernas samarbete. Styrelsen antog också en ny Verksamhetsplan för

2016-2019. Ovanstående beslut har medfört att all verksamhet har genomlysts. Nya
gränssnitt har eller kommer att utvecklas, såsom ansvar för webbplats, varumärkesprofil,
hantering och koppling till kunskapsnätverken, diverse olika projekt, m.m.
Arbetsuppgifterna för sekretariatet har utifrån ovanstående förändringar ökat.
Bemanningen uppgår f n till 1,0 tjänst och föreslås utökas till 1,25 tjänst.

Beslut:
attutöka sekretariatets bemanning med 0,25 tjänst from 160401
samt attutökningen med 115 kkr finansieras inom anslaget till sekretariatets förfogande
2016 och budgeteras in i den ordinarie budgeten fr. o. m 2017.

4. Tematiska ämnen 2016-2017
Sekretariatet har upprättat ett förslag till tematiska ämnen för 2016 och delvis 2017.

Beslut:
attanta upprättat förslag
att uppdra åt respektive temaansvarig person att i god tid skicka in underlag kring
upplägg, deltagare m.m. till sekretariatet.
samt att kommundirektörsmötet den 26 augusti förlängs till kl. 15.00 med tilläggstema
"ägarstyrning".

5. Projektplan ungdomsprojekt
Kommundirektörsgruppen beslöt vid sitt möte 151127 att uppdra åt Christer Pålsson att
upprätta ett projektförlag (syfte, mål, innehåll) med inriktning på hur Familjen
Helsingborg på bästa sätt kan driva ett projekt som bidrar till att förebygga elevernas
avhopp i skolan, inspirera till högre utbildning samt även redovisar koppling till sociala
aspekter. Christer Pålsson redovisar ärendet.

Beslut:
att för närvarande inte dra igång något ungdomsprojekt.
6. Matstaden Familjen Helsingborg och Food evolution
Sekretariatschefen redovisar ett medskick från projektledarna att få boka in möten med
de olika kommunledningarna snarast efter påsk för att gå igenom leaderansökan och
medfinansiering samt medlemskap i F ood evolution.

Beslut:
att uppdra åt sekretariatschefen att hämta in uppgifter från projektledarna med syfte, mål,
när i tiden samt vem man förväntar sig möta och sedan maila ut informationen till
kommundirektörsnätverket.
Mötet avslutades med ett pass kring aktuella framgångar och utmaningar i Huddinge och
Haninge kommuner, framförda av deras respektive kommundirektör. Ordföranden tackade
för dagens möte och bjöd in till kommundirektörsföreningens lunch-lunchseminarium på
Clarion Sign.
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