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Kommundirektörsgruppens protokoll 3/2020 

Tid/Plats: 200417 kl. 08.35-12.15, MindPark, Penthouse 

Närvarande: Palle Lundberg, Helsingborg, Ulf Bengtsson, Perstorp, Lilian Eriksson 

Ängelholm, Anna Falkenstam, Åstorp, Erik Lidberg, Båstad, Tomas Rikse, Klippan, Christer 

Pålsson, Bjuv, Herman Crespin, Höganäs, Christian Alexandersson, Landskrona, Stefan 

Christensson, Örkelljunga, Johan Lindberg, sekretariatet Familjen Helsingborg. 

 

Anmält förhinder: Stefan Larsson, Svalöv. 

 

 

Palle Lundberg hälsade deltagarna välkomna till dagens möte. 

 

1. Incheckningsrunda 

 

2. Idéer till nya test- och utvecklingsprojekt  

Projektidéer från Ängelholm och Helsingborg pitchades och bedömdes av gruppen.  

 
Beslut 

att projektidéen Digital socialtjänst ska utarbeta en projektplan som underlag till beslut 

för styrelsen 5/6, samt presenteras för kommundirektörsgruppen 15/5. Sekretariatet 

stöttar Socialförvaltningen i Helsingborgs Stad.  

att nästa möte 15/5 i kommundirektörsgruppen ska innehålla en utbildningsdel kring AI 

och robotisering inför eventuellt temaområde för projektverksamhet 2021. 

3. Uppdatering från sekretariatet 

Informationen kommer lämnas tillsammans med utskick av protokollet. 
 

4. Idé om utvecklad samverkan kring markhushållning och etablering 

Representanter från olika verksamheter lyfter en idé kring utvecklad samverkan. 

Diskussion kring vilka utmaningar som kan finnas för ett eventuellt genomförande samt 

hur idén behöver beredas inför dialog i styrelsen. Medverkar gör Andreas Jarud, VD 

Ängelholms Näringsliv, Mattias Bjellvi, Förvaltningschef plan och bygg i Perstorp, Claes 

Malmberg, Näringsliv och destination i Helsingborg samt Kristina Bell, 

Översiktsplanarkitekt i Helsingborg. 

 

Beslut 

att nätverket Näringsliv och Destination får i uppdrag att utarbeta en projektplan 



  
 

tillsammans med representanter från översiktsplanering och mark och exploatering inför 

styrelsen 5/6, presenteras för kommundirektörsgruppen 15/5. Sekretariatet stöttar.  

 

5. Flygplatsen 

Föredragning kring dialogen med Ängelholms Flygplats AB och andra parter samt 

upphandling av konsultstöd. Diskussion kring den fortsatta processen. Projektledarna 

Jan-Inge Hansson och Renée Mohlkert medverkar. 

 

Beslut 

att projektledarna fortsätter utreda eventuella lösningar och konsekvenser i dialog med 

bolaget enligt beslut i styrelsen 3/4. 

att föreslå Peter Danielsson att Familjen Helsinborg arrangerar ett extra styrelsemöte i 

närtid. 

att Andreas Jarud, som representant i Sydsvenska Handelskammarens arbetsgrupp, får i 

uppdrag att uppmana arbetsgruppen bidra med konkreta bidrag från näringslivet.  

6. Övrigt 

Kort informationer: om skyddsutrustning och samordning av Palle Lundberg, om 

Nyföretagarcentrums framtid av Johan Lindberg och rapport från Kommunförbundet 

Skånes referensgrupp av Christian Alexandersson. 
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ordförande    sekretariatschef 


