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Kommundirektörsgruppens protokoll 9/2016 

Tid/Plats: 161028 kl. 08.30-12.20, Mind Park E7, Helsingborg. 

Närvarande: Palle Lundberg, Helsingborg, Lena Mårtensson-Stenudd, Åstorp, Kerstin 
Lignebrant, Svalöv, Herman Crespin från kl 08.45, Höganäs, Tomas Rik.se från kl 08.50, 
Klippan, Lilian Eriksson, Ängelholm, Charlotta Kabo Stenberg, Örkelljunga, Christer 
Pålsson från kl 09.00, Bjuv, Katarina Pelin fram till 12.10, Båstad, Stefan Johansson från 
08.50, Landskrona och Jan-Inge Hansson, Familjen Helsingborg. 

Anmält förhinder: Åke Svensson, Perstorp. 

Inbjudna gäster: Renee Mohlkert, Helsingborgs stad. 

Ordföranden hälsade deltagarna välkomna till dagens möte. Mötet började med en sedvanlig 
incheckningsrunda. 

Ärenden och beredning 

1. Eventuell samordning bredband, avstämning av bordlagt ärende 
Ärendet avseende ett gemensamt bredbandsprojekt inom Familjen Helsingborg 
redovisades på kommundirektörsmötet 151023 samt 160923. Syftet var bl a att bidra till 
att nå målen för bredbandsutbyggnad i Verksamhetsplanen 2016-2019. Det senaste 
förslaget innebar att man inom medlemskommunerna gemensamt skulle anställa en 
bredbandssamordnare på deltid. En skrivelse i ärendet har lämnats in av Fredrik Löfqvist. 

Beslut: 
att de kommuner som avser att driva bredbandsprojekt med gemensam samordnare 
tecknar avtal om denna samverkan. 

2. Eventuell samordnande funktion som stödjer utsatta barns röst 

Helsingborg stads fullmäktige beslutade i juni 2016 att undersöka behovet av en 
samordnande funktion inom ramen för Familjen Helsingborg som stödjer utsatta barns 
röst. Palle Lundberg redovisar ärendet. 

Beslut: 
att respektive kommundirektör uppmanas att stämma av frågan på hemmaplan angående 
samordnande funktion som stödjer utsatta barns röst och intresse att samverka. 
samt att ärendet hänskjuts till nästkommande möte. 

3. Erbjudande om samverkan, "Alla kan" 
"Alla kan" är en organisation med målsättning att genom idrott bekämpa det utanförskap 
som finns för personer med någon form av funktionsnedsättning. Ängelholms kommun 



överväger att från och med 2017-01-01 ta in "Alla Kan" i den kommunala verksamheten. 
Ängelholms kommun erbjuder övriga medlemskommuner att med stöd av ett 
samverkansavtal avropa Alla kan-konceptet mot ersättning till Ängelholms kommun 
(självkostnaden). Ärendet redovisas av Lilian Eriksson. 

Beslut: 
att Ängelholm, under förutsättning att kommunen fattar beslut att driva projekt "Alla 
kan", skickar ut ett erbjudande till medlemskommunerna att kunna ansluta sig till 
projektet 
samt att respektive kommundirektör stämmer av frågan på hemmaplan om deltagande i 
konceptet och meddelar Ängelholm ifall man vill teckna samverkansavtal. 

4. Teman kommundirektörsmöten hösten 2016 och helåret 2017 

De tematiska mötena ses över en gång per halvår och fylls på med nya teman för 

nästkommande halvår/år. Jan-Inge Hansson redovisar ärendet. 

Beslut: 
att anta förslaget till tematiska ämnen för 2016 och 2017. 

5. Processupplägg årsredovisning 2016 inkl handlingsplaner 
Jan-Inge Hansson redovisar ett förslag till schema för årsredovisning och mall för 
uppföljning av Verksamhetsplanen 2016-2019. 

Beslut: 
att ställa sig bakom förslaget. 

6. Livskraftiga orter, redovisning av projekt mellan Region Skåne och 6K 
6K-kommunerna har tillsammans med representanter för Region Skåne drivit ett 
gemensamt projekt kring livskraftiga orter utifrån mindre kommuners förutsättningar. 
Christer Pålsson redovisar arbetet och slutsatserna i projektet. 

Beslut: 
att erfarenheterna i projektet och eventuellt kommande samarbeten stäms av gentemot 
aktiviteter inom Familjen Helsingborg. 

7. Strategisk diskussion om arbetsformer och inriktning i samarbetet inom Familjen 
Helsingborg 
Sekretariatet har sammanställt en inventering av befintlig samverkan inom Familjen 
Helsingborg och ideer till utvecklat samarbete. Jan-Inge Hansson föredrar ärendet. 

Beslut: 
att sekretariatet ger feedback till nätverken att kommundirektörsgruppen är positiv till att 
nätverken driver och utvecklar sin samverkan på olika sätt framöver 
att ärendet om vår framtida samverkan tas upp på novembermötet, huvudtema på 
seminariet i februari 2017och på temamötet i april 2017. 
samt att respektive kommundirektör till nästa möte återkommer med sina slutsatser 
kring dagens arbetsformer och inriktning samt viktiga frågor att gå vidare med i 
samarbetet. 
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Tematisk uppföljning 

Dagens tema var samarbetet inom Greater Copenhagen. Renee Mohlkert, Helsingborgs stad 

ledde tillsammans med Palle Lundberg den tematiska redovisningen. 

Ordföranden avslutade mötet och bjöd in till en gemensam lunch. 
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