
Johan Lindberg 
Tel: 042-10 50 54 
johan.lindberg@familj enhelsingborg.se 

Kommundirektörsgruppens protokoll 3/2019 

Tid/Plats: 190405 kl. 0850-11.40, Mindpark, Penthouse 

Närvarande: Palle Lundberg, Helsingborg, Lilian Eriksson, Ängelholm, Båstad, Tomas 

Rikse, Klippan, Christian Alexandersson (till kl 10.40), Landskrona, Ulf Bengtsson, Perstorp, 

Stefan Larsson, Svalöv, Paul E klund, Åstorp, Stefan Christensson, Örkelljunga, Johan 

Lindberg, sekretariatet Familjen H elsingborg. 

Anmält förhinder: Christer Pålsson, H erman Crespin, Erik Lidberg 

Palle Lundberg hälsade deltagarna välkomna till dagens möte. 

1. Incheckningsrunda 

2. Uppföljning 2018 
Johan Lindberg berättade om presidiets beslut om upplägg av presentation på 

styrelsemötet och kunde svara på frågor kring utskickade underlag Årsredovisning 201 8 

samt Mätetal 2018. 

Beslut 
att underlaget presenteras för styrelsen 190524 

3. Ide om uppföljning av statistik from 2020 "Läget i Familjen Helsingborg", 
Johan Lindberg berättade om två olika statistikmaterial som håller på att tas fram med 

hjälp av Helsingborgs Stad samt övriga kommuner som vill delta. Dels ett underlag kring 

befolkningsrörelser inom Familjen H elsingborgs territorium (flytt, arbetspendling, 

studier, mm) och dels allmän uppföljning inom övergripande områden (utbildning, 

befolkning, näringsliv, mm). 

Beslut 
att fortsätta arbetet med presenterade statistikunderlag. Kos tnader om max 100' kr för 

uppstart och framtagande av den första allmänna uppfölj ningen tas från projektmedel 

2019. Beslut om fortsättning tas när första materialet presenterats. N amnen på respektive 

kommuns deltagare ska skickas till kommuncheferna. 



4. Nätverket Näringsliv och Destination, inför plan 2020-2023 
Sekretariatet har tagit fram ett förslag som skulle innebära att ätverket Näringsliv och 

Destination särbehandlas inför plan 2020-2023. Dels att nätverket ska kunna söka 

projektmedel för utvecklingsinsatser redan inför beslut om planen i oktober 2019 och 

dels att deras bidrag till hemsidan ska överföras till sekretariatet. 

Beslut 
att nätverket Näringsliv och Destination får en särkild ordning för projektansökan 2020. 

Beslut om deras möjlighet att söka i förväg på styrelsemöte 24 maj, presentation av 

projekt på kommundirektörsmöte 14 juni samt prel på internat 29-30 augusti. Beslut i 

samband med beslut om utvecklingsplanen. Sekretariatet får i uppdrag att ordna underlag 

kring ramar och ansökan som nätverket kan utgå från. 

5. Korta informationer 
Information om mötesupplägget för Strukturbild Skåne och Regionplan, Region Skånes 

möten och internt i Familjen. Om förberedelser inom Familjen Helsingborg inför Yrkes 

SM 2020 på temat "ökad valkompetens". Om val i "Strategiskt chefsnätverk" av 

representant i Styrande samverkansgrupp för Kompetenssamverkan Skåne. Om ny sätt 

att dela ut priset "Arets initiativ inom öppenhet och inkludering". 

Beslut 
att informationen mailas ut till kommuncheferna. 

6. Ny verksamhetsplan 
Beredning av underlag från styrelsens första internat. Morten Christensen ledde arbetet. 

Fokus vid detta mötet är vision, verksamhetside och utvecklingsområden. Vi nästa mötet 

diskuteras övriga punkter. 

Beslut 
att sekretariatet uppdaterar underlaget och återkommer senast vid nästa 

kommundirektörsmöte 19051 7. 

Palle Lundberg 
ordförande 
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