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Protokoll nr 5 2022 

Kommundirektörsmöte i Familjen Helsingborg 

Helsingborg 220617 johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 
 

 

Plats och tid: Mötet genomfördes den 17 juni kl 09.00-11.50 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. Johan Lindberg ledde mötet. 

09.40  Avstämningar 
Carina Leffler inledde diskussion inför eftermiddagens möte i Skånes Kommuner 
kring gymnasiesamverkan. Familjen Helsingborg vill hitta en kostnadseffektiv lösning 
på skånenivå och delar gärna med sig av sina egna erfarenheter kring 
gymnasiesamverkan. 

  Påminnelse om internat den 25-26 augusti i Kommundirektörsgruppen.  

  Återkoppling från Familjedagen 3/6 och från Familjens aktiviteter på H22 den 15/6. 
Diskussion om att eventuellt föreslå en ny Familjedag 2024, där ny Utvecklingsplan 
presenteras. 

10.05  Samhällsorientering 
Under mötet signerades nytt samarbetsavtal kring Samhällsorientering av berörda 
kommunchefer. Respektive berörd kommun säger själv upp befintligt samarbetsavtal med 
Länsstyrelsen under juni månad. 

  Beslut 
att lägga informationen till handlingarna. 

10.10 Försöksverksamhet Arbetsmarknad 
Henriikka Airaskorpi från arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs Stad redogjorde för 
de sista förtydligandena i Familjen Helsingborgs förslag till försöksverksamhet inom 
arbetsmarknadsområdet samt tidplan och behov av förarbete vinter 2022 och våren 2023. 
Förtydligandena är ett resultat av möte mellan Familjen Helsingborg, SKR och utredningen 
kring försöksverksamhet, som hölls den 15/6. En första uppskattning av kostnaderna för 
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förarbetet är 1 Mkr. Inga inspel kring innehåll eller upplägg fanns från gruppen, men 
gruppen uttryckte en uppskattning över arbetet och förslaget till försöksverksamhet.  

 Beslut 

  att Familjen Helsingborgs förslag till försöksverksamhet skickas in till utredningen i 
början på nästa vecka. 

  att ett underlag kring förarbete och dess finansiering ska tas fram inför beredning i 
kommundirektörsgrupp och beslut i styrelse under hösten 2022. 

10.40 Nya projektidéer 
Fyra nya projektidéer presenterades  

 KLIMATsmart. Annika Enberg, Ängelholms kommun, deltog via Teams. 

 SMARTA lokaler. Annika Enberg, Ängelholms kommun, deltog via Teams. 

 Datadelning för en smidigare och säkrare trafikvardag. Torbjörn Johansson, 
Helsingborgs Stad. 

 Intraprenör med rätt att leverera nya perspektiv och lösningar, 
Acceleratorprogram. Jörgen Fransson, Helsingborgs Stad. 

  Beslut  
att tacka för idéer och presentationer. 

  att projekten SMARTA lokaler respektive Acceleratorprogram, går vidare och tar fram 
en projektplan inför kommundirektörsmötet 25-26/8. Johan meddelar tillsammans 
med gruppens medskick. 

11.35  Övrigt 

Traineeprojekt: Johan Lindberg informerade om att Traineegrupp 17:s projekt kommer 

vara kopplat till Familjens test- och utvecklingsprojekt Leverantörsombudsperson. 

Beslut  

att tacka för informationen. 

  Klimatkonferens: Charlotte Rosenlund Sjövall informerade om planeringen inför 
klimatkonferensen som beslutats av styrelsen. Preliminärt datum är den 27/9. 
Charlotte informerade att Båstad kommer be om stöd i kommunikationsarbetet via 
kommunikationschefsnätverket. Båstad kommer be om finansiering av exempelvis 
föreläsare via Familjen Helsingborgs budget. 

  Beslut  
att frågan kring finansiering tas upp med sekretariatet och därefter med presidiet. 
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  Samverkan Upphandling: Charlotte Rosenlund Sjövall lyfte att Båstad kommun har 
behov av samverkan kring upphandlingskompetens och att hon kommer bjuda in 
övriga kommuner till en diskussion i augusti. Inbjudna blir kommunchefer samt 
upphandlingschef och/eller ekonomichef. 

  Beslut  
att tacka för informationen. 

  Inför nästa kommundirektörsmöte 

  Beslut 
Gruppen kom överens om att nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik ska bjudas 
in för att berätta om nationella transportinfrastrukturplanen. 

   

 

 

 

Johan Lindberg 

sekretariatschef  

 


