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Protokoll nr 7 2022 

Kommundirektörsmöte i Familjen Helsingborg 

Helsingborg 220930 johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 
 

 

Plats och tid: Mötet genomfördes den 30 september kl 08.30-12.00 på Mindpark i Helsingborg. 

 
Närvarande tjänstemän:    

 

Christer Pålsson, Bjuv  Ulf Bengtsson, Perstorp 

Charlotte Rosenlund Sjövall, Båstad Stefan Larsson, Svalöv 

Jonna Myrebris, Helsingborg Jonas Jönsson, Åstorp 

Herman Crespin, Höganäs Kristina Magnusson, Ängelholm 

Tomas Rikse, Klippan Ardiana Demjaha, Örkelljunga 

Carina Leffler, Landskrona Johan Lindberg, sekretariatet anslöt 09.15 

 

 

 

08.30  Välkommen och Incheckning 

  Charlotte hälsade välkommen, särskilt till Jonna Myrebris och efter en 
presentationsrunda checkade gruppen in. Johan Lindberg firade med 
Bibliotekssamverkan 10 år och anslöt kl 09.15 och ledde därefter mötet. 

09.20 Dialog kring Elfrågan 
Ardiana inledde ett samtal kring kortsiktigt och långsiktigt arbete i förhållande till 
elpriser och eventuell elbrist under vintern. 

  Beslut 
att sekretariatet bjuder in till en Teamsgrupp för kommundirektörerna där bland annat 
tips och dokument kring elfrågan kan delas. 

  att diskussion kring hantering av bortkoppling återkommer vid nästa möte. Eventuellt 
medverkan av expert. 

Paus 

10.15 Uppföljning av vårt arbete på internatet 26 augusti 
Johan inledde med att ge Jonna en kort beskrivning av worskhop kring struktur, kultur 
och uppdrag i Kommundirektörsgruppen som genomfördes på förra mötet. Dialog 
kring förslag på slutsats när det gäller gruppens ”Struktur”. Gruppen återkommer till 
Kultur och Uppdrag under nästa möte. 

  Beslut 
att gruppen står bakom slutsatserna i utskickat förslag med förtydligandet att fysiska 
möten ska vara den huvudsakliga mötesformen och att Teamsmöten ersätter den om 
det finns särskilda skäl. 
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10.25  Slutrapport Uppväxling H22 
Helena Wennerström deltog och redogjorde för arbetet med worskhops och magasin under 
våren 2022 och destinationspaviljongen under H22 City Expo.  

  Beslut 
att rapportering genomförs för styrelsen den 21 oktober med fokus på effekter, inte 
minst för näringslivet och deltagande företag. 

10.40 Slutrapport Familjen Helsingborg tillsammans för etableringar 
Claes Malmberg Helsinborgs stad rapporterade med stöd av Matthias Bjellvi Perstorps 
kommun och Niklas Lidström Ängelholms kommun. Tillsammans representerar de 
funktionerna näringsliv, översiktsplanering och mark- och exploatering. 

  Beslut 
att rapportering genomförs för styrelsen den 21 oktober med fokus på 
kundperspektivet och vinster för de enskilda kommunernas arbete för fler etableringar. 

11.25 Information från Ängelholm Helsingborg Airport  
Charlotte från ägarkommunen Båstad hälsade välkommen och introducerade Ulf 
Svensson och Theresia Lindkvist som berättade om läget för flygplatsen och om deras 
arbete med hållbarhetsfrågor.  

Beslut 

att tacka för informationen.  

13.40  Övrigt 

Charlotte påminde om klimatkonferensen den 25 oktober och vikten av att beslutsfattare 

från kommunerna deltar. Johan bad om input kring utskickat onboarding paket för ny 

styrelse. 

Beslut  

att Johan Lindberg arbetar vidare med föreslaget onboarding paket. 

   

 

 

 

Johan Lindberg 

sekretariatschef  
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Underskriftssida 

Dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer som är listade nedan. 

Detta dokument med sin elektroniska underskrift gäller som självständig handling och uppfyller EU-krav på avancerade 

elektroniska underskrifter enligt eIDAS. 

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering (exempelvis Adobe Acrobat Reader) 

eller med Knowits valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska 

kraven enligt internationella standarder. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, så följer inte de 

elektroniska underskrifterna med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera. 


		2022-10-03T13:42:55+0000




