
Samarbetskommittens protokoll 4 / 2018 

Tid/Plats Onsdagen den 17 oktober 2018, kl. 10.50-12.35 

Helsingborg Arena, lokal Henrys lounge, Helsingborg 

Närvarande 

Ledamöter Peter Danielsson, ordförande (Helsingborg) 

Bo Wendt, Båstad 

Ingela Stefansson, Båstad 

Jan Björklund, Helsingborg 

Peter Schölander, Höganäs 

Lennart Nilsson, Höganäs 

Hans Bertil Sinclair, Klippan 

Kerstin Persson, Klippan 

Ronny Nilsson, Perstorp 

Bo Dahlqvist, Perstorp 

Jan Zielinski, Svalöv 

Teddy Nilsson, Svalöv 

Ronny Sandberg, Åstorp 

Maria Gottschalk, Åstorp 

Lars Nyander, Ängelholm 

Robin Halmberg, Ängelholm 

Carina Zachau, Örkelljunga 

Christer Olsson, Örkelljunga 

Tjänstemän Palle Lundberg, Helsingborg 

Lilian Eriksson, Ängelholm 

Herman Crespin, Höganäs 

Stefan Christensson, Örkelljunga 

Erik Lidberg, Båstad 

Tomas Rikse, Klippan 

Ulf Bengtsson, Perstorp 

Lena Mårtensson-Stenudd, Åstorp 

Johan Lindberg, sekretariatet Familjen Helsingborg 
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§ 1 Mötets öppnande m m 

Ordförande Peter Danielsson hälsar alla välkomna till dagens möte. Ett särskilt 

välkommen till Erik Lidberg, tf kommunchef i Båstad och Stefan Christensson, 

tf kommunchef i Örkelljunga. 

Samarbetskommitten beslutar 

att jämte ordförande utse Jan Björklund, Helsingborg till justeringsman. 

§ 2 Godkännande av dagordning 

Dagordningen är utsänd sedan en vecka. Tillägg till dagordningen görs med ärendet 

"Kollektivtrafikstrategi" som behandlas under Beslutspunkter. 

Samarbetskommitten beslutar 

att godkänna dagordningen med tillägg. 

Informations punkter 

§ 3 Om kommunvalet 2018 

Ledamöter från respektive kommun ger en kort lägesrapport. 

Samarbetskommitten 
noterar informationen. 

Beslutspunkter 

§ 4 Kollektivtrafikstrategi 

Ronny Sandberg redogör för ärendet med stöd av Johan Lindberg. En ny 

kollektivtrafikstrategi för buss och tåg behöver tas fram inom Familjen. Ärendet är 

framtaget genom Kollektivtrafikutskottet med stöd av nätverket för Kollektivtrafik 

och är sedan berett av kommundirektörsgruppen. Region Skåne bidrar med 50% av 

kostnaden för strategin. 

Samarbetskommitten beslutar 
Att finansiera 50% av kostnaden, maximalt 200 000 kr, för framtagande av en 

kollektivtrafikstrategi. Medlen disponeras ur avsatta projektmedel 2018. 
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§ 5 Färdtjänst - lägesrapport 

Eva Sturesson, Ängelholms kommun, ger en lägesrapport angående det förnyade 

avtal kring Färdtjänst som Region Skåne skickat till berörda kommuner. 

Samarbetskommitten beslutar 

att föra en dialog på politisk nivå med övriga hörnorganisationer i Skåne kring 

avtalet och avtalsprocessen, för att avgöra om övervägande delen av berörda 

kommuner önskar längre beredningstid än Region Skåne erbjudit inför kommunalt 

beslut 

att - under förutsättning att övervägande delen av berörda kommuner önskar 

längre beredningstid än Region Skåne erbjudit inför kommunalt beslut - be Region 

Skåne om tid till den 31 mars för att svara på Region Skånes nya avtal och samtidigt 

kommunicera detta till Kommunförbundet Skåne. 

att - under förutsättning att övervägande delen av berörda kommuner inte önskar 

längre beredningstid än Region Skåne erbjudit inför kommunalt beslut - respektive 

kommun tecknar nytt avtal med Region Skåne inom erbjuden beredningstid med 

gemensamt val av uppsägningstid. 

att Kollektivtrafikutskottet lyfter Familjen Helsingborgs synpunkter på avtalet, 

kring avsatt tid för kommunalt beslut samt kring Region Skånes underlag i ärendet, 

vid planerat möte med Kollektivtrafiknämndens presidium 26 oktober 2018. 

att ett översiktligt underlag kring drift i egen regi jämfört med Region Skånes avtal 

tas fram innan den 28 februari 2019 och berör konsekvenser, tidsplanering, 

ekonomi samt betydelsefulla för- och nackdelar 

att Familjen Helsingborgs arbete enligt ovan drivs, hålls samman och 

kommuniceras av Ängelholms kommun med stöd av övriga kommuner samt 

sekretariatet 

§ 6 Strategier för det fl.erkärniga Skåne - Ängelholm som regional kärna 

Lena Aström föredrar ärendet och informerar om Region Skånes process kring 

revidering av strategier för Det flerkärniga Skåne, om Familjen Helsingborgs 

tidigare arbete att verka för Ängelholm som regional kärna samt de viktigaste 

argumenten. 

Samarbetskommitten beslutar 

att Familjen Helsingborgs presidium (som väljs vid styrelsemöte 190118), 

kompletterat med kommunstyrelsens ordförande i Ängelholm, ber att få träffa den 

nyvalda Regionala Utvecklingsnämnden i Region Skåne under första kvartalet 2019. 
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Ordföranden avslutar mötet med att bjuda in till gemensam lunch i samband med 

HbgTalks. 

V.id protokollet 
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Justeras 
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