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2015-06-12 
Kommundir. inom Skåne Nordväst 

Kommundirektörsgruppens protokoll 4/2015 

Tid/Plats: 150612, Drottninggatan 7, Helsingborg kl 08.30-12.30. 

Närvarande: Christer Pålsson, Bjuv, Palle Lundberg, Helsingborg, Peter Andreasson, 
Örkelljunga, Hans-Åke Lindvall, Klippan, Per Almström, Perstorp, Lilian Eriksson, 
Ängelholm, Fredrik Löfqvist, Svalöv, Ingrid Johnson, Åstorp, Herman Crespin (från 08.45), 
Höganäs, Stefan Johansson, Landskrona, Anna Rydberg och Jan-Inge Hansson, Skåne 
Nordväst. 

Anmält förhinder: Katarina Pelin, Båstad 

Inbjudna gäster: Frida Mattelin, Skåne Nordväst, Micco Grönholm och Britt-Marie Börjesson, 
Helsingborgs stad och Carl-Johan Ahde, Abou AB. 

Ordföranden hälsar välkommen till dagens möte som börjar med en incheckningsrunda. 

1. Projekt Mångfald Skåne Nordväst 
Kommundirektörsgruppen godkände i november 2014 förslaget till ett gemensamt 
mångfaldsprojekt benämnt Mångfald - från vision till verklighet. Därefter har styrelsen 
avsatt 200 kkr för projektet i budget 2015, en arbetsgrupp har utsetts och en 
avsiktsförklaring har antagits av kommundirektörsgruppen. 
Projektledare Frida Mattelin, redovisade förslag till projektplan som innehåller 
organisation, delmål, bemanning och finansiering. Arbetet är flerårigt och upplägget 
möjliggör att medlemskommunema kan arbeta i olika tempo med olika fokus inom 
totalprojektet. 

Beslut: 
att anta projektplanen inklusive förslag till finansiering, bemanning och innehåll 
att uppdra åt verkställande styrgruppen för attraktiva arbetsgivare att ansvara för 
genomförandet av projektplanen 
samt att följa upp arbetet med ökad mångfald på kommundirektörsmötet den 27 november 
2015. 

2. Gemensamma e-tjänster 
Micco Grönholm, Helsingborgs stad och Carl-Johan Ahde, Abou AB redovisade ärendet. 
Sverige låg, när det gäller IT-utvecklingen, i topp i början av 2000-talet. Därefter har vi 
fallit i internationella jämförelser när man t ex mäter vad en medborgare kan hantera 
digitalt i sin kommunikation med stat, landsting och kommun. Digitaliseringen går för 
långsamt, när varje enskild kommun själv ska dra hela lasset med att etablera effektiva e-
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tjänster. Helsingborgs stad har kommit ganska långt med sin leverantör av e
tjänsteplattformen. De övriga kommunerna i Skåne nordväst kan dra nytta av Helsingborgs 
insatser för att få en skjuts fram i sin digitalisering. Helsingborgs stads e-kontor och Abou, 
som med plattformen "Automaten", står till förfogande för behovsinventering och 
detaljerad redovisning av hur respektive kommun kan dra nytta av Helsingborgs insatser 
inom digitalisering och e-tjänster (gärna under vecka 26 och 35). Insatsen beräknas ta 2-4 
timmar i anspråk för respektive kommun och lämplig deltagare är it-chef och/eller 
kommunikationschef. 

Beslut: 
att ställa sig positivt till erbjudandet 
samt att de kommuner som är intresserade att genomföra en behovsinventering av e-
tj änsteplattformen ( Abou 's "Automaten") utifrån konceptet i Helsingborgs stad ska ha gjort 
detta till kommundirektörsmötet den 25 september. 

3. Ängelholm-Helsingborgs flygplats ett regionalt nav för utveckling 
Ärendet utgick. Tas upp på mötet den 28 augusti. 

4. Sjukvårdsavtalet 
Föreligger förslag från Region Skåne angående ens k gränssnittöverenskommelse med 
Region Skåne och de skånska kommunerna utifrån ett nytt Hälso- och sjukvårdsavtal. 

Ärendet föredrogs av Britt-Marie Börjesson, omsorgsdirektör Helsingborgs stad. Förslaget 
till det nya avtalet, ett s k utvecklingsavtal, upplevs inte innehålla en bra bild över hur det 
nya avtalet kommer att påverka kommunernas ekonomi och bemanning. Många vård- och 
omsorgschefer har aviserat väsentligt ökade kostnader när det gäller hemsjukvården samt 
gränssnittsfrågor kring rehabilitering. Region Skåne har bjudit in till en remisskonferens 
den 15/6 där kommunerna kan framföra sina synpunkter kring avtalet. Därefter ska 
kommunerna lämna skriftliga remissyttrande senast den 22/6. 

Beslut: 
att Ängelholms kommun är huvudansvarig för att ta fram förslag till yttrande som sedan 
mailas runt till kommundirektörsnätverket 
att Ängelholm begär anstånd hos Region Skåne att svara på remissen till den 31 augusti 
2015 
samt att ambitionen är att yttrandet ska vara klart för undertecknande av 
kommunstyrelseordförandena senast 15 0618. 

5. Information om Greater Copenhagen 
Palle Lundberg redovisade prioriteringarna i en framtida gemensam organisation för det 
regionala näringslivspolitiska samarbetet Greater Copenhagen & Skåne Committee med 
varumärket "Greater Copenhagen". 

Beslut: 
att påminna medlemskommunerna att anmäla sig till det sk Toppmötet i Kristianstad den 
22 juni 2015 
samt att i övrigt notera informationen. 
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6. Verksamhetsplanen 2016-2019 
Sekretariatet har på kommundirektörsgruppens uppdrag sammanställt förslag till 
Verksamhetsplan 2016-2019 utifrån inspel från styrelsen, nätverken och 
kommundirektörsgruppen. 

Beslut: 
att uppdra åt sekretariatet att färdigställa materialet utifrån dagens diskussioner 
att respektive kommundirektör kommunicerar förslaget till Verksamhetsplan 2016-2019 
med den politiska ledningen på hemmaplan och återkopplar ev synpunkter till mötet med 
kommundirektörsgruppen den 28 augusti. 
samt att uppdra åt sekretariatet att ta fram ett förslag till upplägg av roadshow till 
kommundirektörsmötet den 28 augusti 2015. 

7. Sekretariatsfrågor 
- processtöd infrastukturstrategi 
Jan-Inge Hansson informerar att han utifrån en skrivelse från infrastrukturgruppen 
angående att upprätta en infrastrukturstrategi, beviljat projektet ett anslag från kontot 
"till sekretariatets förfogande" med 100 000 kr. 

Beslut: 
att utöver de medel som beviljats beakta resursbehovet för 2016 i samband med 
kommande budget. 

- Medfinansiering Leader Skåne nordväst med Öresund 2014-2020 
Jan-Inge Hansson redovisade arbetet i interimsstyrelsen för Leader Skåne nordväst med 
Öresund. Handlingar om medfinansiering kommer i nästa vecka att sändas ut till 
samtliga tio kommuner som ingår i samarbetet. Regelverket kring Leader kräver ett 
separat beslut om medfinansiering från varje kommun. Ärendet bör tas upp för beslut 
senast i augusti 2015. 

Beslut: 
att uppmana respektive kommundirektör att ta upp ärendet i sin kommun för beslut 
senast den 31 augusti 
samt att i övrigt notera informationen 

- Uppdragsbanken och studentmedarbetare 
Anna Rydberg redovisade ärendet och uppmanade medlemskommunerna att nyttja 
Uppdragsbanken samt möjligheterna att anställa studentmedarbetare. 

Beslut: 
att uppmana kommundirektörerna att sprida information om både Uppdragsbanken och 
studentmedarbetare i sina organisationer på hemmaplan. 

Jnformationsstruktur inom Skåne Nordväst 
Anna Rydholm redovisade ett förslag till informationsstruktur från Skåne nordväst till 
bl a kommunerna och de olika kunskapsnätverken. 

Beslut: 
att godkänna förslaget. 
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Ordföranden tackade för dagens möte och önskade alla en skön sommar! 

Justeras 

cp~~ 
Palle Lundberg U 

Vid tangenterna 

rz~~ztP~ 
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