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Protokoll nr 5  2021 

Kommundirektörsmöte i Familjen Helsingborg 

 

 

Helsingborg 210521 johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 

 

 

Plats och tid:    

Mötet genomfördes den 21 maj kl 08.30-11.30 på distans via verktyget Teams. 
 

Närvarande:     

Christer Pålsson, Bjuv Ulf Bengtsson, Perstorp  

Charlotte Rosenlund Sjövall, Båstad (från 09.00) Stefan Larsson, Svalöv 

Palle Lundberg, Helsingborg (från 08.40) Jonas Jönsson, Åstorp 

Herman Crespin, Höganäs Kristina Magnusson, Ängelholm  

Tomas Rikse, Klippan  Stefan Christensson, Örkelljunga 

Carina Leffler, Landskrona  Johan Lindberg, sekretariatet  

 

 

08.30  Incheckning  

09.00  Test- och utvecklingsprojekt – Nya idéer! 
E-underskrifter, Angela Gardelin, Ängelholm 
Gemensam infrastruktur för laddning av elbilar, Robin Pehrsson, Ängelholm 
Hela resan med Familjen, Dick Johansson, Helsingborg 
Hälsokartläggning barn och familj, Jonas Florén, Landskrona 
Infrastruktur Smart lägenhet, Jonas Florén, Landskrona 
Inga mikroplaster i våra vatten, Cajsa Malmström, Ängelholms kommun 
Kultur- och industriarv för levande stadsbygd, Anneli Sjöborg Höganäs, Max Granström 
Helsingborg och Mattias Bjellvi, Perstorp 
Leverantörsombudsperson, Maria Norrby, Helsingborg 
Säkra möten, Angela Gardelin, Ängelholm 
Tillämpningsområden Augmented Reality, Jonas Florén, Landskrona 
 
Beslut 
att projekten  

 Kultur- och industriarv 
Leverantörsombudsperson 
Gemensam infrastruktur för laddning av elbilar 
Infrastruktur smart lägenhet 

  får i uppdrag att utarbeta en projektplan med stöd från sekretariatet. Projektplanerna 
presenteras på kommundirektörsmöte 18 juni och där beslutas om projektplanerna ska 
gå vidare till styrelsen för beslut om finansiering. 

10.15 Om styrelsemöte i juni respektive styrelseinternat i september 
Johan Lindberg föredrog agenda på styrelsemöte den 4 juni och preliminärt upplägg 
för styrelsemöte den 2-3 september. Bad om inspel kring att genomföra styrelsemötet 
den 2-3/9 som ett fysiskt möte. 
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  Beslut 

  att  vänta till mitten av juni med att avgöra om styrelsemötet i september ska vara 
fysiskt eller digitalt. 

Paus 

10.30  Uppdrag ”kickstart destination” från styrelsemötet 9 april 
Den 9 april gav styrelsen kommundirektörsgruppen i uppdrag att återkomma med 
förslag på insats för att främja destinationsnäringen i samband med att restriktioner 
släpps och näringslivsnätverket har arbetat med ett förslag som presenteras av Fanny 
Lindblad, Henne Skak Jensen. 

  Beslut 
att förslaget bearbetas utifrån dialogen med kommundirektörsgruppen och presenteras 
för styrelsen den 4 juni. Medskick: bygg projektet som ni tror ger bäst effekt inom de 
budgetspann ni presenterade, förtydliga att kampanjen genomförs inom Familjen 
Helsingborg. 

10.50  Kommunutredningen – försöksverksamhet – arbetsmarknad 
Deltagare från den tjänstemannagrupp som arbetar med frågan samt Johan Lindberg 
redogör för SKRs kontakter med regeringen i olika sammanhang och för sitt eget 
arbete med förslag på utökat uppdrag inom arbetsmarknadsområdet. 

  Beslut 
att föreslå ordförande att komplettera styrelsemötet 4 juni med en lägesrapport från 
tjänstemannagruppen och från SKR. Johan Lindberg får i uppdrag att bjuda in Staffan 
Isling till mötet. 

11.15  Övrigt 

  Johan Lindberg återgav svaren från kommuncheferna när det gällde en framtida YH 
accelerator efter projektets slut. 

  Beslut 
att Åstorp, Höganäs och Båstad lämnar besked om medverkan inför kommande 
kommundirektörsmöte den 18 juni. 

    

 

 

 

Palle Lundberg  Johan Lindberg 

ordförande    sekretariatschef  


