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Kommundirektörsgruppens protokoll 8/2018
Tid/Plats: 1801026 kl. 08.30-12.00, Mindpark PenthouseE7, Helsingborg.
Närvarande:, Palle Lundberg, Helsingborg, Ulf Bengtsson, Perstorp, Lilian Eriksson,
Ängelholm, Lena Mårtensson-Stenudd, Åstorp, Erik Lidberg, Båstad, Herman Crespin,
Höganäs (från kl 09.10), Christer Pålsson, Bjuv, Stefan Christensson, Örkelljunga, Tomas
Rik.se, Klippan, Stefan Larsson, Svalöv, Johan Lindberg, sekretariatet Familjen Helsingborg.
Anmält förhinder: . Christian Alexandersson, Landskrona
Gäster: Johan Lundell och Henrik Gidlund från HASAB Helsingborg Arena och Scen AB,
Anders H ylen och Christer Paulsson från Ängelholm Helsingborg Airport, Annette
Melander Berg och Magnus Y dmark från Helsingborgs Stad samt traineerna i Familjen
Helsingborgs traineegrupp 13.
Palle Lundberg hälsade deltagarna välkomna till dagens möte.
Mötet började med en incheckningsrunda.

1. Presentation av möjligt gemensamt arrangemang "O-ringen"
Johan Lundell och Henrik Gidlund berättar om möjligheterna och förutsättningarna för
Familjen Helsingborg att vara plats för ett O-ringen 2024 alt 2025.
Beslut
att HASAB fortsätter dialogen med O-ringen och återkommer för att göra motsvarande
presentation för styrelsen 24 maj 2019.
2. Presentation av planerad intressentanalys Ängelholms flygplats
Anders H ylen och Christer Paulsson berättar om bakgrund och tänkt upplägg av en
intressentanalys som Ängelholms Flygplats AB planerar att genomföra under 2019 och
som man söker partners och finansiering till, exempelvis från Familjen Helsingborg.
Beslut
att notera informationen och vidarebefordra den till presidiet för Familjen Helsingborgs
styrelse.

3. Traineeprojekt från traineegrupp 13
Presentation av två projektideer som valts ut av HR-chefsnätverket för slutligt val i
kommundirektörsgruppen. Projekten kallas Praktikbanken respektive Fika med Familjen.
Kommundirektörsgruppen uppskattade båda projektideerna.
Beslut
att sekretariatet stämmer av med Helsingborgs Stads skol- och fritidsförvaltning
angående Praktikbanken i relation till deras utvecklingsarbete av digital plattform för
praktikhan tering.
att projektet Praktikbanken väljs, under förutsättning att det inte motsvarar befintlig
utveckling i Helsingborg. Men om så är fallet väljs Fika med Familjen, med önskemål om
två event under 2019 istället för ett.
4. Presentation av Strukturplan, aktualisering och digitalisering
Magnus Ydmark berättar om uppdateringen av innehållet i strukturplanen för Familjen
Helsingborg samt visar den digitala utformningen av planen.

Beslut
att ändringarna sammanställs i ett dokument som sekretariatet skickar ut till
kommuncheferna, tillsammans med en lista över kontaktpersoner i strukturplanearbetet
från respektive kommun.
att kommuncheferna förväntas göra en avstämning lokalt, inför kommande möte i
arbetet med strukturplanen som är den 9 november 2018.
Tema
En grupp före detta kommundirektörer i Skåne hälsas välkomna till ett gemensamt
erfarenhetsutbyte och gemensam lunch.
Beslut:
Att notera informationen.

Palle Lundberg
ordförande
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