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Protokoll nr 1 2021 

Kommundirektörsmöte i Familjen Helsingborg 

 

 

Helsingborg 210115 johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 

 
 

Plats och tid:    

Mötet genomfördes den 15 januari kl 08.30-10.50 på distans via verktyget Teams. 
 

Närvarande:     

Christer Pålsson, Bjuv Ulf Bengtsson, Perstorp 

Charlotte Rosenlund Sjövall, Båstad Stefan Larsson, Svalöv 

Palle Lundberg, Helsingborg, lämnade kl 10 Jonas Jönsson, Åstorp 

Herman Crespin, Höganäs, lämnade kl 10 Eva Sturesson, Ängelholm 

Tomas Rikse, Klippan Stefan Christensson, Örkelljunga 

Carina Leffler, Landskrona, deltog ej Johan Lindberg, sekretariatet  

 

 

08.30  Incheckning     

09.00  Om gemensamt arbete med upphandling inom Familjen Helsingborg 
Anna Nordström Folkesson och Camilla Alfredsson, nätverket Upphandling berättade 
om arbetet i nätverket, nuläge och framtid. Utvecklingen i Skånes Kommuner med 
förslag om ”inköpscentral” diskuterades också.  

  Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 

09.40  Skånes kommuner 
Dialog inför mötet inom Skånes Kommuner senare samma dag. 

  Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 

  Kort paus  

10.05  Utbyte kring pandemin 
Diskussion kring utmaningar och insatser när det gäller vaccinering inom 
verksamheterna. 

  Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 

10.20 Test- och utvecklingsprojekt 
  Johan Lindberg föreslog en tidplan för kommande omgång av nya test- och 

utvecklingsprojekt. Respektive kommun kan arbeta fram förslag på idéer till den 3 maj 
inför styrelsemötet den 21 maj, beslut på styrelsemötet i juni eller september. 

  Beslut 
att anta den föreslagna planen. 
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10.25 Prioriteringar för infrastruktur och kollektivtrafik 
Inför beslut om prioriteringarna i respektive kommun. Johan Lindberg föreslog att 
följande skickas ut: protokollsutdrag från Familjen Helsingborgs styrelse kompletterat 
med inkommen reservation samt länk till storymap med prioriteringarna tillsammans 
med kort skrivelse som beskriver bakgrunden. 

  Beslut 
att godkänna förslag på innehåll 

10.30 Styrelsemöte den 22 januari 
Agendan från presidiet presenterades.  

  Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 

10.35  Övrigt 

H22 

Johan Lindberg berättade om en idé kring marknadsföring av attraktioner i hela Familjen 

Helsingborg under H22.  

Beslut 

att nätverket Näringsliv och Destination ska få i uppdrag att beskriva idén i dialog med H22. 

Idén tas upp till diskussion vid kommande kommundirektörsmöte. 

Steps to employ 

Projektet har tidigare pausats på grund av pandemin. Nu föreslår nätverket Näringsliv och 

Destination att projektets ambitioner integreras med projektet Framtidscoach för företag och 

att medlen används i utvecklingen av det projektet.  

Beslut 

att beslut tas på kommundirektörsmöte 5/2 och att styrelse meddelas vid mötet i april 

Kommundirektörsmöte den 5 februari 

Frågan om gymnasiesamverkan inom Skånes Kommuner ska tas upp som ärende den 5/2. 

 

 

 

 

 

Palle Lundberg   Johan Lindberg 

ordförande     sekretariatschef  

 


