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jan-inge.hansson@familjenhelsingborg.se 

Samarbetskommittens protokoll 5/2017 

Tid/Plats Fredagen den 27 oktober 2017, kl. 09.00-12.00. 

Ljungbyhed Park, Ljungbyhed. 

Närvarande 
Ledamöter Peter Danielsson, ordförande (Helsingborg) 

Anders Månsson, Bjuv, till kl 11.10 

Ninie Lindell, Bjuv 

Ingela Stefansson, Båstad 

Jan Björklund, Helsingborg 

Peter Schölander, Höganäs, till kl 11.30 

Lennart Nilsson, Höganäs 

Kerstin Persson, Klippan 

Ronny Nilsson, Perstorp 

Birgitta Jönsson, Svalöv 

Teddy Nilsson, Svalöv 

Ronny Sandberg, Astorp 

Eddie Ek, Astorp 

Lars Nyander, Ängelholm 

Robin Holmberg, Ängelholm 

Carina Zachau, Örkelljunga 

Christer Olsson, Örkelljunga 

Tjänstemän Christer Pålsson, Bjuv 

Kristina Geiger, Båstad 

Gäster 

Palle Lundberg, Helsingborg 

Herman Crespin, Höganäs 

Tomas Rikse, Klippan 

Stefan Larsson, Svalöv 

Lena Mårtensson-Stenudd, Astorp 

Lillan Eriksson, Ängelholm 

Charlotta Kabo Stenberg, Örkelljunga 

Jan-Inge Hansson, Familjen Helsingborg 

Therese Andersson och Moa Ahnberg, Region Skåne, Krister 

Persson, Örkelljunga, Emma Håkansson, Lisa Enström och Renee 

Mohlkert, Helsingborg, Lena Tebring, Ängelholm, Christian Ziese, 

Ljungby hed Air och Michael Johansson, TFHS /Lunds universitet. 



Dagen inleddes med ett dialogmöte med representanter för Region Skåne för att 

diskutera och stämma av följande frågor: 

- utmaningar och möjligheter för kommunerna i det regionala sammanhanget 

- eventuell revidering av Strukturplan för det s k Flerkärniga Skåne 

- Region Skånes/Strukturbild för Skånes roll i den fysiska planeringen. 

Strukturbildsarbetet har utvecklats positivt och blivit ett allt instrument i den 

regionala planeringen. Långsiktigheten i modellen och styrningen är viktig, dock 

måste vissa undantag kunna ske inom ramen för regelverket. 

Familjen Helsingborg vill, i enlighet med tidigare beslut och i dialog med Regionen, 

framhålla vikten av att Ängelholm framöver kan klassas som en regional kärna, bl a 

med tanke på Ängelholms-Helsingborgs flygplats, Ängelholms koppling till den 

regionala utvecklingen mot Halland jämte kommunens värden i de ingående 

kriterierna för att klassas som regional kärna. 

§ 1 Mötets öppnande m m 
Ordförande Peter Danielsson hälsar alla välkomna till dagens möte. Ett speciellt 

välkommen till Kristina Geiger och Stefan Larsson som tillträtt som 

kommunchefer i Båstad respektive Svalöv. 

Samarbetskommitten beslutar 
att jämte ordförande utse Kerstin Persson, Klippan till justeringsman. 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen är utsänd sedan en dryg vecka. 

Samarbetskommitten beslutar 
att godkänna den utsända dagordningen. 

Beslutspunkter 

§ 3 Gemensamt yttrande Nationell Trafikförsörjningsplan samt kort info om 

uppdaterad Tågplan 2018. 
Renee Mohlkert, Helsingborg redovisar förslaget till yttrande över Trafikverkets 

förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029. Härtill red_sfovisas den 

sk Tågplanen 2018 som ska gälla från den 10 december 2017 fram till den 

8 december 2018. 

Samarbetskommitten beslutar 
att med några smärre kompletteringar ställa sig bakom förs laget till yttrande över 



Trafikverkets förslag till Nationell plan för transportsystemet 2018-2029 och skicka 

in det till Trafikverket 

samt att i övrigt notera informationen. 

§ 4 Inriktningsbeslut Familjen Helsingborg kopplat till styrelseseminarium 
170831-170901. 

Vid styrelsemötet 170901 överlämnade samarbetskommitten slutsatserna från 

lunch-lunchseminariet till sekretariatet för beredning i kommundirektörsgruppen. 

Sekretariatschefen redovisar kommundirektörsgruppens förslag till inriktningsbeslut 

som består av tre inriktningar för styrelsens arbete: 

1. Samarbetskommitten heter Familjen Helsingborg. 

2. Samarbetets fokus är utvecklingen av hela territoriet där helheten alltid går före 

delarna. 

3. Samarbetet utgår från en gemensam verksamhetsplan och siktar mot en 

gemensam v1s1on. 

samt tre åtaganden som medlem i styrelsen: 

A. Visa engagemang och ta ansvar genom att aktivt bidra både under möten och i 

det löpande strategiska arbetet. 

B. Förankra och implementera underlag och beslut i hemkommunen. 

C. Sätta samarbetet på agendan i hemkommunen och synliggöra goda exempel. 

Samarbetskommitten beslutar 
att fastställa de redovisade inriktningarna för styrelsens arbete och åtagandena som 

berör medlemmarna i styrelsen 

att uppdra åt kommundirektörsgruppen att göra en tidplan för processer kopplat 

till mandatperioden 2018-2022 

att ta fram en modell för innehåll i en ny verksamhetsplan för kommande 

mandatperiod 

att kartlägga de utvecklingsområden som är mest angelägna för det kommande 

samarbetet 

att kommundirektörsgruppen återkommer till styrelsen med successiv 

avrapportering under 2018. 

samt att tillskriva Landskronas styrelserepresentanter för att få ett ställningstagande 

till de beslutade inriktningarna för styrelsens arbete och åtagandena som berör 

medlemmarna i styrelsen. Det ska av ställningstagandet framgå om man säger ja till 

beslutet utan förbehåll. 

§ 5 Omdisponering av befintliga medel i budget 2017 för utvecklingsprojekt 
HR 
HR-chefsgruppen har på uppdrag av kommundirektörsgruppen kommit in med ett 

förslag till ett pilotprojekt som baseras på s k Big data. I projektet ingår att 



exponera vår region för medarbetare och deras familjer, identifiera kompetenser 

och personer, matcha verksamhetskritiska kompetenser och förändra 

rekryteringsprocessen. Kommundirektörsgruppen har ställt sig bakom förslaget 

från HR-chefsgruppen. Sekretariatschefen redovisar ärendet. 

Samarbetskommitten beslutar 

att anta förslag till pilotprojekt baserat på s k Big data 

samt att omdisponera 500 kkr från konto "Testprojekt, mm, nya samarbeten" i 

budget 2017 till konto "Pilotprojekt Big data" . 

Informationspunkter 

§ 6 Lägesrapportering Färdtjänstavtalet 
Ängelholm har ett samordningsansvar när det gäller avstämning av förslaget till nytt 

avtal avseende färdtjänsten mellan kommunerna och Region Skåne. Lena Tebring, 

Ängelholm ger en kort lägesrapport i förhandlingarna. 

Samarbetskommitten 
noterar informationen. 

§ 7 Näringslivsfrågor 

Företrädare för bredningsgruppen avseende målområde Näringsliv redovisar 

aktuella frågor inom ämnesområdet, kopplat till gällande Verksamhetsplan. 

Samarbetskommitten 
noterar informationen. 

§ 8 Presentation av Ljungbyhed Air och drönarverksamheten 

Christian Ziese och Michael Johansson Ljungbyhed Air redovisar verksamheten i 

Ljungbyhed Air. Parken finns olika inriktningar inom teknik, bl a en 

trafikflyghögskola kopplad till Lunds universitet och en alldeles nystartad 

yrkeshögskoleutbildning inom drönarverksamheten. Det pågår många olika 

diskussioner för att på sikt bredda verksamheten inom flygplatsområdet. 

Samarbetskommitten 
noterar informationen. 

Anmälningar och rapporter 

- Justerat protokoll från den 1 september är utsänt. 

- Nästa möte är den 1 december i Perstorp. 



Ordföranden avslutar med att tacka för dagens möte och önskar alla ledamöter en 

trevlig helg. 

Vid protokollet 

.. d.~.~4~ 
JK ~~~e Hansson 
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Peter Danielsson, ordförande Kerstin Persson 


