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Protokoll nr 9 2022 

Kommundirektörsmöte i Familjen Helsingborg 

Helsingborg 221202 johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 
 

 

Plats och tid: Mötet genomfördes den 2 december 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  Kristina Magnusson, Ängelholm 

Tomas Rikse, Klippan Ardiana Demjaha, Örkelljunga 

Carina Leffler, Landskrona Johan Lindberg, sekretariatet 

 

 

 

09.00  Välkommen och Incheckning 

09.40 Upphandling HR system 

  Jörgen Fransson, HR-chefsnätverket, gav en lägesrapport kring upphandlingen av nytt 
gemensamt HR system. Presentationen bifogas dagens protokoll, och innehåller bl a annat 
datum för kommande styrgruppsmöten för upphandlingen. 

 Beslut 
att tacka för en bra genomgång med medskicket att det är viktigt att införandeperioden hålls 
relativt kort, utan att för den skull riskera kvalitet. 

10.30 Stordrift och inre effektivitet samt ny projektomgång 

  Johan återkopplade från möte med presidiet samt med nuvarande och tillträdande 
ordförande där bland annat frågan om fokus för stordrift genom samordning togs upp, som 
en följd av förra kommundirektörsmötet.  

Beslut 

att kommundirektörsgruppen ska ha fokus på stordriftsfördelar och inre effektivitet genom 

samordning mellan Familjen Helsingborgs medlemskommuner under 2023. Detta gäller 

både test- och utvecklingsprojekt och i direkt dialog med utvalda nätverk. 

att sekretariatet förbereder kommande projektomgång, med idéinlämning under början 

februari månad 2023. 

att sekretariatet lägger upp en process för dialog med kunskapsnätverk och återkopplar till 

gruppen. 

 

  Klimatkonferensen i Båstad 25/10 

  Charlotte berättade om genomförandet och responsen efteråt. Båstad har en ambition att 
verka för Familjen Helsingborg ska ha fortsatt kunskapsutbyte  
och dialog mellan medlemskommunerna.  
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  En rapportering kommer göras på kommande styrelsemöte 221209. 

  Beslut 
att tacka för informationen och för ett väl genomfört arrangemang. 

   

  Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker 

  Efter genomgång i gruppen konstateras att de flesta kommuner redan bestämt sig för att 
ställa sig bakom Ängelholms förslag om försöksregion för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga 
drycker, vilket Höganäs också arbetat för. 

  Beslut 
att sekretariatet får i uppdrag att ta fram en kärnfull skrivelse som kommunerna kan signera 
genom KSO 2023. 

   

  Styrelsemötet 9 december 

  Angående dokument med ”medskick” till ny styrelse som bifogats handlingarna och som 
tagits fram av sekretariatet på uppdrag av ordförande och vice ordförande. 

  Beslut 
att tacka för informationen. Det fanns inga inspel eller synpunkter på innehållet. 

 

11.30 Skånes Kommuner 

  Runda i gruppen där respektive kommuns relation till Skånes Kommuner tas upp samt 
gemensam diskussion kring samarbetet och relationen. 

  Beslut 
att Jonna och Johan får i uppdrag att kontakta Nina Mårtensson och bjuda in organisationen 
till kommundirektörsgruppen för att berätta om sitt arbete i Skånes Kommuners fyra 
strategiska områden. 

 

11.55  Övrigt 

Biträdande polisområdeschef för nordvästra Skåne har kontaktat sekretariatet kring 
brottsförebyggande arbete 

Beslut 
att Johan får i uppdrag att ta reda på mer om förslag kring brottsförebyggande arbete från 
biträdande polisområdeschefen och rapportera det vidare till ordförande.  

att fortsatt dialog kring förvaltning av resultatet i projektet Smarta Samhällen sker vid nästa 
möte.  

att sekretariatet får i uppdrag att bjuda in Ulricehamns kommun  
att berätta om sitt arbete med smart schemaläggning. 



 

Sidan 3 av 3 
 
 

Protokoll nr 9 2022 

Kommundirektörsmöte i Familjen Helsingborg 

 



 

b01b146b-8dc7-48ab-98d5-91f9109a425e 

 

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. 
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