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Protokoll nr 6 2022 

Kommundirektörsmöte i Familjen Helsingborg 

Helsingborg 220826 johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 
 

 

Plats och tid: Mötet genomfördes den 26 juni kl 13.00-13.45 på Rusthållargården i Arild. 

 
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  

 

 

 

13.00  Mötets öppnande. Johan Lindberg ledde mötet. 

  Lägesrapport test- och utvecklingsprojekt 

  Johan Lindberg informerade om vilka projekt som löper respektive avslutats samt 
tillgängliga medel att fördela. 

  Inför styrelsemöte 220902 

  Agendan diskuterades, inga förslag på förändringar gjordes. 

13.15  Projektplan Smarta lokaler 
Pia Radil, Ängelholm, deltog och berättade om projektplanen, syfte och innehåll samt 
medverkan från övriga kommuner. 

  Beslut 
att projektplanen är godkänd för utskick till styrelsen inför ev beslut om finansiering 
220902. Medskick att Ängelholm ska dela med sig av erfarenheter och information till 
övriga kommuner under projektet gång och till de kommuner som genomför liknande 
insatser efter projektets slut. 

13.25 Projektplan Kommunalt Acceleratorprogram 
Jörgen Fransson, Helsingborg, deltog och berättade om projektplanen, syfte och 
innehåll samt hur insatsen kompletterar den löpande verksamhetsutvecklingen i 
respektive kommun.  

  Beslut 
att projektplanen är godkänd för utskick till styrelsen inför ev beslut om finansiering 
220902. Medskick att ansökningar till acceleratorprogrammet alltid ska gå via aktuell 
förvaltningschef eller motsvarande. 
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13.40  Övrigt 

Efter gårdagens diskussioner och förmiddagens arbete kring kommundirektörsgruppens 

uppdrag, struktur och kultur, föreslogs att Johan Lindberg ska leda gruppens möten tills 

vidare. Johan ska få stöd i förberedelser och ev efterarbete av två kommundirektörer i en 

referensgrupp, enligt ett roterande schema. 

Beslut  

att Johan Lindberg tills vidare leder gruppens möten med stöd från två kommundirektörer. 

att Johan arbetar fram ett förslag på upplägg för roterande stöd från två kommundirektörer 

och återkopplar senast nästa möte. 

   

 

 

 

Johan Lindberg 

sekretariatschef  

 


