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Protokoll nr 1 2023 

Kommundirektörsmöte i Familjen Helsingborg 

Helsingborg 220113 johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 
 

 

Plats och tid: Mötet genomfördes den 13 januari kl 08.30-12.40 på Marina Plaza i Helsingborg. 

 
Närvarande tjänstemän:    

 

Christian Alexandersson, Bjuv  Elin Ask, 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 

 

08.30  Välkommen och Incheckning 

09.00 Ulricehamnsmodellen 

  Susanne Åhman, Marks kommun tidigare Ulricehamns kommun, berättade om arbetet i 
Ulricehamn kring kompetensförsörjning och resursplanering. 

  Beslut 
att tacka för informationen, presentation ska skickas ut med protokollet. Ett önskemål är att 
presentationen kan spelas in för att kunna visas för andra grupper i kommunerna och Johan 
ska erbjuda stöd med filmkompetens. 

10.40 Kommunal Accelerator 

  Stefan Christiansson berättade om hur projektet fortskred och utmaningar. Uppstod 
diskussion kring målbilden kring projektet. 

 Beslut 
att en processbeskrivning av Acceleratorprogrammet skickas med protokollet och att 
dialogen fortsätter vid nästa avrapportering. 

10.55 Upphandling HR system 

  Carl Johan Suwe från HR servicecenter och Philipp Seuffer från HR servicecenters ägarråd 
berättade om upphandlingens olika skede och nuläget i processen. Diskussion kring tidplan 
och upplägg av det framtida införandet.   

Beslut 
att upphandlingen fortsätter med hänsyn till de medskick som gavs under dagens möte.  

 

  Utredning Prioriteringar infrastruktur och kollektivtrafik 

  Punkten skjuts till möte 230217.  

11.20 Inför styrelsemötet 9 december 

  Genomgång av planerat upplägg inför presidiemötet 17/1, genomgång av valda ledamöter 
till styrelsen, dialog om ambition att blir försöksregion gårdsförsäljning  
av alkoholhaltiga drycker. 
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  Beslut 
att det inte finns några förslag  på justeringar av det föreslagna upplägget 

  att det är önskvärt med en politisk avstämning innan mötet 230127, om beslut om 
gårdsförsäljning ska tas. Ett alternativ är information på nämnda möte och beslut på 
kommande möte den 3 mars. Johan lyfter med Christian Orsing. 

   

11.30 Samarbetsorganisationer 

  Beslut 
att sammanställningen bifogas protokollet för avstämning i respektive kommun och 
återkoppling till sekretariatet Johan. 

 

11.35 Inför remissförfrågan  

  Utbyte kring remissförfrågan om detaljplan ” Välamarknaden 3 mfl” från Helsingborgs stad. 

  Medskick 
att Jonna framhåller att Helsingborg ser fram emot inspel från kommunerna i remissvaren. 

 

12.00 Projektet Gemensam ansökan vuxenutbildning samt Försöksverksamhet 
Arbetsmarknad 

  Maria Norrby och Mattias Säflund från strategisk styrgrupp för arbetsmarknad, 
vuxenutbildning och integration berättar att de olika verksamhetssystemen i kommunerna 
inte möjliggör en gemensam digital lösning för ansökan. Därför vill man använda de 
beslutade medlen till att undersöka möjligheterna till att ha ett gemensamt 
verksamhetssystem. Utgångspunkten är att ett sådant system kan ha flera viktiga effekter för 
samverkan och effektivisering. Styrgruppen är ense om att föreslå förändringen av projektets 
inriktning. 
 
Maria och Mattias ger också en lägesrapport kring Försöksverksamhet Arbetsmarknad och 
en processen framåt. Det har bjudits in till informationsmöten för ansvariga 
förvaltningschefer eller motsvarande (ekonomiskt bistånd, vuxenutbildning, arbetsmarknad) i 
medlemskommunerna den 17 alt 18 januari. 
 

  Beslut 
att föreslå presidiet att redovisning av projektet och förslag på ändrad inriktning görs inför 
styrelsen 230303. 

  att Maria skickar över namnen på inbjudna förvaltningschefer till infomöte 17/18 januari till 
Johan för vidare distribution till kommundirektörerna. 

12.35  Övrigt 

 Inspel kring ärende på kommande kommundirektörsträffar: 

 Utbyte kring övergång från riktade statsbidrag till generella, mars eller april 

 Dialog inför lönerörelsen 2023, februari. 
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