
Johan Lindberg 
Tel: 042-10 SO 54 
johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 

Kommundirektörsgruppens protokoll 7/2018 

Tid/Plats: 180928 kl. 08.45-10.40, Mindpark PenthouseE7, Helsingborg. 

Närvarande:, Palle Lundberg, Helsingborg, Ulf Bengtsson, Perstorp, Lilian Eriksson, 

Ängelholm, Lena Mårtensson-Stenudd, Åstorp, Erik Lidberg, Båstad, Herman Crespin (från 

08.55), Höganäs,Johan Lindberg, sekretariatet Familj en Helsingborg. 

Anmält förhinder: Christian Alexandersson, Landskrona, Christer Pålsson, Bjuv, Stefan 

Christensson, Örkelljunga, Tomas Rikse, Klippan (meddelat sen ankomst och kontaktades 

om att mötet blev förkortat), Stefan Larsson, Svalöv. 

Inbjudna gäster (avbokades under mötet): Johan Lundell och Henrik Gidlund, HASAB 

Helsingborg Arena och Scen AB. 

Palle Lundberg hälsade deltagarna välkomna till dagens möte. På grund av sent besked om 

avhopp flyttades punkten 3 "0-ringen" till nästa möte 26/10, även punkten 1 Dilemma på 

hemmaplan ställdes in. Ordningen på punkterna förändrades jämfört med kallelsen. Lunchen 

avbokades. 

Mötet började med en incheckningsrunda. 

J. Halvårsrapportering 
Johan Lindberg sammanfattar halvårsrapporteringen från verksamhetsplanen. 

Rapporteringen innebär inte att några åtgärder behöver vidtas . 

Beslut: 

Att notera informationen. 

2. Uppsamling efter internatet 
Johan Lindberg sammanfattade internatet 30-31 / 8 och gruppen hade dialog om fokus 

för den nya verksamhetsplanen, bland annat med hjälp av begreppen "attraktivitet" och 

" territoriet". 

3. Medel till Kollektivtrafikstrategi, tidigare kallad linjenätsanalys 
Kollektivtrafikutskottet vänder sig till Familjen Helsingborgs styrelse för medel, 200 000 

kr, till att delfinansiera en Kollektivtrafikstrategi. Total kostnad beräknas till 400 000 kr. 

Behov finns för ett samlat helhetsgrepp om aktuella utvecklingsförutsättningar som kan 

påverka den framtida kollektivtrafikförsötjningen för Nordvästskåne. Arbetet sker i 

samverkan med Skånetrafiken och är planerat att delfinansieras av Region Skåne. 



Beslut: 

att föreslå styrelsen anslå medel under för att genomföra projektet Kollektivtrafikstrategi 
samt att finansiering med 200 kkr sker genom att disponera avsatta projektmedel 2018 

4. Omdisponering av medel i budget 

180.000 kr i budget disponeras om från "Till sekretariatets förfogande" till 
"Kommunchefsgruppen" med anledning av upphandlat processtöd ny verksamhetsplan 

Beslut: 
att disponera om 180 kkr från konto "Till sekretariatets förfogande" till 
"Kommunchefsgruppen" . 

5. Kortkort 
Johan: 
Tackhälsning från Charlotta för gåva i samband med att hon avslutade sin ans tällning i 

Örkelljunga. 

Nätverket Näringsliv och Destination medfinansierar ev nytt leaderprojekt 

FoodEvolution inom befintlig budget. 

Efter workshop om verksamhetsplanens mål God matchning mellan utbildning och 

arbetsmarknadens behov, har nätverket Näringsliv och Destination bjudit in till fortsatt 

process med hjälp av upphandlad extern konsult. 

På styrelsemötet 17 / 10 kommer ärendena Färdtjänst respektive Ängelholm som regional 

kärna att vara ärenden. Lilian informerade kort kring båda ärendena. 

Digitaliseringsstrateg i Bjuvs kommun är ny sammankallande i nätverket Digitalisering. 

Johan Lindberg kommer delta på nys tartsmöte. 

Beslut: 

Att notera informationen. 
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