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jan-inge.hansson@familjenhelsingborg.se 

Kommundirektörsgruppens protokoll 8/2017 

Tid/Plats: 171013 kl. 08.30-12.30, Mindpark E7, Helsingborg. 

Närvarande: Palle Lundberg, Helsingborg, Christer Pålsson, Bjuv, Stefan Larsson, Svalöv, 
Herrnan Crespin, Höganäs, Ulf Bengtsson, Perstorp, Kristina Geiger, Båstad, Christian 
Alexandersson, Landskrona (fr o m 11.00-11.55), Lena Mårtensson-Stenudd, Astorp, 
Charlotta Kabo Stenberg, Örkelljunga (fro m 10.00), Tomas Rikse, Klippan och Jan-Inge 
Hansson, Familjen Helsingborg. 
Anmält förhinder: Lilian Eriksson, Ängelholm. 
Inbjudna gäster: Renee Mohlkert, Fredrik Ever Banke, Jörgen Fransson, Carl-Gustaf Suwe 
Helsingborgs stad,Jesper Borgström, Region Skåne, Emma Nordwall och Christer 
Ängehov, Räddningsförbundet Skåne Nordväst. 

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

Ärenden och beredning 

1. Tema Infrastruktur, inklusive remiss Nationella trafikförsörjningsplanen och 
uppdatering av objekt inför Verksamhetsplan 2018-2019 
Dagens temapresentation handlade om Målområde 1 Infrastruktur. Inom ramen för 
ämnesområdet redovisades bl a förslag till remissyttrande avseende Nationella 
Trafikförsörjningsplanen samt förslag till uppdatering av mätetal inom målområde 1 i 
kommande Verksamhetsplan 2018-2019. Renee Mohlkert, Helsingborgs stad redovisade 
ärendena. 

Beslut: 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande avseende Nationella Trafikförsörjningsplanen 
och överlämna det till styrelsen för beslut 
att uppdra åt sekretariatet att arbeta in förslaget till uppdatering av infrastukturobjekt i 
Verksamhetsplanen för 2018-2019 
samt att i övrigt notera informationen. 

2. Inriktningsbeslut för samarbetet inom Familjen Helsingborg 
Vid styrelsemötet 170901 överlämnade samarbetskommitten slutsatserna från seminariet 
till sekretariatet för beredning i kommundirektörsgruppen. Arbetet ska utmynna i ett 
inriktningsbeslut som tas upp på styrelsemötet 171027. Sekretariatschefen redovisar 
ärendet. 

Beslut: 
att ställa sig bakom förslaget och överlämna det till styrelsen för beslut. 



3. Stationsnära lägen 2.0 
Regionen har i samarbete med representanter för Trafikverket, Kommunförbundet 
Skåne, Länsstyrelsen och sju kommuner arbetat fram ett utkast till ett s k positionspapper 
benämnt "Stationsnära läge 2.0" Regionen önskar stämma av med tjänstemännen i 
respektive Skånehörn kring utkastet innan det blir föremål för politiskt beslut. Regionens 
handläggare, Jesper Borgström redovisar ärendet. 

Beslut: 

att synpunkter på utkastet till "Stationsnära lägen 2.0" samordnas genom Helsingborgs 

stad, som sedan sänds över till Regionens företrädare inom ca en månad. 

4. Lägesrapport "Instruktion för kommundirektör enl nya kommunallagen" 

Det föreligger ett förslag till ny kommunallag som ska gälla from 180101. Varje 
kommun ska fastställa en instruktion för sin kommundirektör eller motsvarande enligt 
den nya kommunallagen. Ulf Bengtsson, Perstorp fick vid kommundirektörsmötet 
170922 i uppdrag att arbeta fram ett förslag till instruktion. 

Beslut: 
att notera informationen. 

5. Räddningstjänst. Tänkt hantering vid uppsägning av avtal Räddningssamverkan 
som erhållits med tidsplaner och konsekvenser vid ingående eller ej ingående i 
nytt förbund 
Christer Ängehov, Räddningsförbundet Skåne ordväst redovisar beräkningar och 
underlag på olika konsekvenser, beroende på om man är/ blir medlem i 
räddningsförbundet eller väljer att stå utanför framöver. 

Beslut: 
att notera informationen. 

6. HR-servicecenter, avstämning 
HR-servicecenter består av sex kommuner som samarbetar inom området löner och 
pensioner. Helsingborgs stad är ansvarig för verksamheten och har slutit avtal med de 
fem andra kommunerna. Jörgen Fransson och Carl-Gustaf Suwe, Helsingborgs stad går 
igenom uppdrag, nuläge och framtid jämte volym- och kostnadsfrågor. 

Beslut: 
att samverkande kommuner och HR- servicecenter, fortsätter att intensifiera arbetet med 
att vidareutveckla kvalitet, digitalisering och effektivitet i syfte att uppnå ökad 
harmonisering av ersättning samt reducera kostnaderna 
samt att övriga samverkanskommuner är välkomna att ansluta sig till samarbetet 
framöver. 


