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Protokoll nr 8 2022 

Kommundirektörsmöte i Familjen Helsingborg 

Helsingborg 221111 johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 
 

 

Plats och tid: Mötet genomfördes den 11 november kl 09.00-12.00 på Mindpark i Helsingborg. 

 
Närvarande tjänstemän:    

 

Christian Alexandersson, Bjuv  Ulf Bengtsson, Perstorp 

Charlotte Rosenlund Sjövall, Båstad Stefan Larsson, Svalöv 

Jonna Myrebris, Helsingborg Jonas Jönsson, Åstorp 

Herman Crespin, Höganäs till kl 11ca Kristina Magnusson, Ängelholm 

Tomas Rikse, Klippan Ardiana Demjaha, Örkelljunga 

Carina Leffler, Landskrona Johan Lindberg, sekretariatet 

 

 

 

09.00  Välkommen och Incheckning 

 Välkommen tillbaka till Christian. 

09.55 Redovisning Smarta samhällen 

  Projektledare Christine Filipazzi Zackrisson från Ängelholms kommun gör en 
slutrapportering från projektet. Projektet har levererat enligt ursprunglig plan och haft bra stöd 
från styrgrupp och projektgrupp. Christine lyfter särskilt fram Perstorp och Landskrona. En 
lärdom för kommundirektörsgruppen är att projektet saknade en fast ägarrepresentant i 
projektet. Avslutade med samtal kring presentation på styrelsemötet 221209. 

 Beslut 
att tacka för en bra presentation och ett väl genomfört projekt. Medskick från några 
kommundirektörer att materialet redan diskuteras/används. 
att länk till idédatabas och workshopupplägg bifogas i mailet till detta protokoll, för 
spridning i ledningsgrupp eller till förvaltningar i kommunerna. 

Paus 

10.20 Uppföljning av internatet i Arild 

  Repetition av senaste mötets överenskommelse angående Struktur. Tillsammans 
arbetade gruppen genom Kultur och Uppdrag enligt utsänd sammanfattning. 

  Beslut 
att sekretariatet uppdaterar överenskommelsen angående Kultur och Uppdrag inför 
slutligt ställningstagande på mötet 221202. 

11.00 Inför 2023 
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  Johan introducerade avstämningar kring: 
Onboarding av ny styrelse, upplägg av inledande styrelsemöten 2023, förslag från 
Johan om fokus på "inre effektivitet och stordriftsfördelar", budgetförslag 2023, 
eventuellt Familjedag kommande mandatperiod. 

  Beslut 
att sekretariatet fortsätter med tänkt planering av onboarding för ny styrelse och att 
nyvalda KSO/oppositionsråd får planerade informationsbrev veckovis i december och 
övriga så fort beslut om deras roll fattats lokalt. 
att be presidiet ha med Familjedag som ett ärende under våren 2023 för eventuellt 
genomförande när ny Utvecklingsplan är beslutad. 
att utsänt budgetförslag, inklusive förslag att använda tidigare års överskott 2023, är 
färdigberett och kan presenteras för presidiet som förslag inför styrelsemötet 221209. 

11.45  Övrigt 

Kallelsens ärenden under Övrigt tas upp via mail från sekretariatet eller vid kommande 
kommundirektörsmöte tillsammans med ärendet Skånes Kommuner. 

 

Efter mötet anslöt Christer Pålsson, tidigare kommunchef i Bjuv, för avtackning i gruppen.

   

 

 

Johan Lindberg 

sekretariatschef  

 

Protokollet har stämts av med Herman och Jonna. 

 


