
 

Sidan 1 av 2 
 
 

Protokoll nr 2 2022 

Kommundirektörsmöte i Familjen Helsingborg 

Helsingborg 220315 johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 
 

 

Plats och tid: Mötet genomfördes den 15 mars kl 15.00-16.45 på distans via Teams. 

 
Närvarande tjänstemän:    

 

Christer Pålsson, Bjuv Ulf Bengtsson, Perstorp 

Charlotte Rosenlund Sjövall, Båstad Stefan Larsson, Svalöv 

Palle Lundberg, Helsingborg Jonas Jönsson, Åstorp 

Herman Crespin, Höganäs Kristina Magnusson, Ängelholm 

Tomas Rikse, Klippan Ardiana Demjaha, Örkelljunga 

Carina Leffler, Landskrona Johan Lindberg, sekretariatet  

 

 

15.00  Mötets öppnande samt incheckning  

15.30  Projektplaner inför beslut i styrelsen 220408 
Johan Lindberg sammanfattade projekten Film i Familjen, Gemensam ansökan 
vuxenutbildning och Tillgänglighetsguiden. 

  Beslut  
att projektplaner presenteras för styrelsen den 8 april inför beslut om finansiering, 
med nedanstående medskick.  

  Medskick till projektet Tillgänglighetsguide är att det är viktigt att tidigt i projektet 
identifiera och involvera mottagare av projektresultatet, i respektive kommun. Det vill 
säga att de förvaltningar som blir ansvarig för genomförande efter projektets slut också 
är med tidigt i projektet. 

  Medskick till projektet om digital ansökan till yrkesvux/vuxenutbildning är att planen 
kompletteras inför styrelsen i samråd med sekretariatet. 

15.45  Lägesrapport Etableringsprojekt 
Claes Malmberg Helsingborg och Anders Lindberg Klippan, berättade om projektet.  

  Beslut  
att tacka för informationen och att en lägesrapport ges på styrelsemöte den 8 april. 
Presentationen ska kompletteras med ett förtydligande kring de lokala nyttorna med de 
förslag som ges i projektet. 

  att kommunchefer stämmer av projektet på hemmaplan med KSO. 

  att det färdiga projektresultatet presenteras och bereds i kommundirektörsgruppen 
inför slutrapportering i styrelsen. Palle Lundberg och Johan Lindberg förbereder. 
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16.20  Nästa omgång projektidéer  

Johan Lindberg informerade om tillgängliga projektmedel och förslag på tidplan för en ny 

omgång projektidéer.  

  Beslut 

  att det genomförs en ny omgång projektidéer enligt föreslagen tidplan med insamling 
från kommuncheferna till sekretariatet i juni månad. 

16.30 Utredning landsbygdstrafik Trepartssamverkan 

Johan Lindberg informerade om ett förslag på upplägg från nätverket för infrastruktur och 

kollektivtrafik angående fördjupning kring landsbygdstrafik, i samverkan med Region Skåne. 

Ronny Sandberg som är ordförande i Kollektivtrafikutskottet är informerad. 

  Beslut 

  att utsänd projektansökan går vidare till styrelsen för beslut. Medel föreslås tas från 
tidigare års överskott. 

16.40 Lägesrapport Familjedag och inför H22 

Johan Lindberg informerade om anmälningsläget och medverkande på Familjedagen samt  

om medverkande på pandelsamtal på H22.  

  Beslut 

  att tacka för informationen. 

16.45  Övrigt 

    

 

 

 

Palle Lundberg  Johan Lindberg 

ordförande    sekretariatschef  

 


