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Protokoll nr 4 2022 

Kommundirektörsmöte i Familjen Helsingborg 

Helsingborg 220422 johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 
 

 

Plats och tid: Mötet genomfördes den 22 april kl 09.00-12.00 på Mindpark Helsingborg. 

 
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  

 

 

09.00  Mötets öppnande samt incheckning  

09.40  Att rigga och peppa för innovation 
Efter förfrågan delar Lisa Olsson, innovationschef i Helsingborg, med sig av hur 
Helsingborgs Stad arbetat för att utveckla sitt innovationsarbete. Dialog i gruppen. 

  Beslut  
att skicka ett stort tack till Lisa för informationen och inspirationen och att återkomma 
till lärdomar och arbetssätt i samtal kring ny utvecklingsplan för Familjen Helsingborg 
2024-2027 

11.15  Samhällsorientering i egen regi 
Maria Norrby Helsingborg och Mikael Borgarve Bjuv från Strategiskt chefsnätverk – arbete, 
vuxenutbildning, integration berättade om ett förslag kring Samhällsorientering som skulle 
innebära att Familjen Helsingborgs kommuner genomför lagstadgade kurser i 
Samhällsorientering i egen regi framöver, genom samverkan i Familjen. Det tyngst vägande 
skälet är att kurserna kan anpassas efter lokalsamhället i högre grad. Det skulle kräva att alla 
elva kommuner säger upp sitt avtal med nuvarande anordnaren som är Länsstyrelsen. Avtalet 
går att säga upp i juni månad eller i december månad, med sex månaders uppsägningstid. Ett 
samarbetsavtal mellan kommunerna behöver också upprättas. Att driva i egen regi skulle 
vara kostnadsneutralt i jämförelse med nuvarande finansiering. I strategiskt chefsnätverk – 
arbete, vuxenutbildning, integration är alla elva kommuner överens om förslaget. 

  Beslut 

  att ett kortfattat underlag med bakgrund, förslagen förändring, motiv och 
genomförandeprocess skickas till kommuncheferna vecka 17 och att en information 
om uppsägning samt nytt samarbetsavtal skickas ut vecka 18. Målsättningen är att alla 
elva kommuner säger upp avtalet i juni månad.  
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  Försöksverksamhet arbetsmarknad  
Maria och Mikael berättade om att regeringens Försöksverksamhetskommitté 
kontaktat Familjen Helsingborg och om det underlag kring försöksverksamhet vi 
håller på att ta fram. Ett utvecklat underlag håller på att arbetas fram av nätverket och 
efter avstämning med Johan Lindberg kommer det att tas upp med experter på SKR, 
för att därefter lämnas till utredningen. Palle Lundberg deltar som referensperson i 
utredningen och instämde i att det finns ett intresse för vårt arbetsmarknadsförslag i 
kommittén. Ärendet och förslaget har tidigare varit ärende i styrelsen och respektive 
kommunchef avgör själv vilken information som behöver förmedlas lokalt. 

  Beslut  
att respektive kommunchef informerar internt vid behov. 

11.50 Avstämningar 
Johan Lindberg berättade att förslag till mötesplan för 2023 inklusive process för 
framtagande av ny utvecklingsplan kommer distribueras med protokollet. Diskussion 
kring process inför ny plan. Sekretariatet kommer behöva ta hjälp av ett par 
kommuner i förberedelsearbetet. Gruppen diskuterade också upplägg av internat i 
augusti 2022, det kommer innehålla ett pass med uppföljning av projektarbetsformen 
och arbetet i kommundirektörsgruppen samt ett pass som förberedelse inför 
styrelsearbetet 2023. 

  Beslut  
att tacka för informationen. 

12.00  Övrigt 

   

    

 

 

 

Palle Lundberg  Johan Lindberg 

ordförande    sekretariatschef  

 


