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Samarbetskommittens protokoll 1/2020 

Tid, Plats 

Torsdag den 3 september 2020, kl 16.30-18.00 samt fredag den 4 september 2020, kl 

08.00-11 .45 på MiL gården i Klippan. 

Närvarande 
Ledamöter Peter D anielsson, ordförande, Helsingborg 

Anders Månsson, Bjuv 

Johan Olsson Swanstein, Båstad 

Bo Wendt, Bås tad 

Jan Björklund, Helsingborg 

Peter Schölander, Höganäs 

Lennart N ilsson, Höganäs 

Hans-Bertil Sinclair, Klippan 

Åsa E dvardsson, Klippan 

Fatmir Azemi, Landskrona 

Torgny Lindau, Perstorp 

Ronny Nilsson, Perstorp 

Teddy Nilsson (3/9), Svalöv 

Ronny Sandberg, Åstorp 

Roger Nielsen, Åstorp 

Robin Holmberg, Ängelholm 

Christian Larsson, Örkelljunga 

Niclas Bengtsson, Örkelljunga 

Tjänstemän Charlo tte Rosenlund Sjövall, Båstad 

Palle Lundberg, Helsingborg 

Herman Crespin 4/9, Höganäs 

Tomas Rikse, Klippan 

Christian Alexandersson, Landskrona 

Ulf Bengtsson, Perstorp 

Stefan Larsson 3/ 9, Svalöv 

Jonas Jönsson, Åstorp 

Lilian Eriksson, Ängelholm 

Stefan Christensson, Örkelljunga 

Johan Lindberg, sekretariatet för Familjen Helsingborg 

Gäster Representanter från nätverken Näringsliv och Destination samt 

Arbetsmarknad-Vuxenutbildning-Integration. Renee Mohlkert, 

Helsingborgs Stad, Morten Hyllegaard, Beta Udvikling. 

f) 
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§1 

Mötets öppnande 

Ordförande Peter D anielsson hälsade alla välkomna dagens möte och uppmanade 

ledamöterna att följ a Folkhälsomyndighetens rekommendation om avstånd samt att 

lämna mötet om man känner symptom . Peter hälsar kommundirektörerna Jonas 

J önsson, Åstorp och Charlotte Rosenlund Sjövall, Båstad, till deras första 

styrelsemöte i Familjen H elsingborg. 

Samarbetskommitten beslutar 

att jämte ordföranden utse H ans-Bertil Sinclair, Klippan, till justeringsman. 

§2 

Godkännande av dagordning 

D agordning är utsänd sedan en dryg vecka. 

Samarbetskommitten beslutar 

att godkänna den förevisade justerade dagordningen. 

§ 3 

Lägesbild från kommunerna 
Respektive kommun berättade om strategiskt viktiga händelser/ ärenden under 

hösten 2020 sam t särskilda nyheter. 

Samarbetskommiten beslutar 
att tacka varandra för informationen 

§ 4 

Ängelholms flygplats 
Renee Mohlkert summerar flygplatsaffåren och informerar kort om arbetet i det 

nya ägarbolaget med stöd från Robin H olmberg. 

Samarbetskommiten beslutar 
att tacka för informationen. 

§ 5 

Regionplan 

Johan Lindberg berättar kort om processen kring ny regionplan. 

Samarbetskommitten beslutar 

att tacka för informationen. 
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§6 

Mötesplan 2021 

Förslag till mötesplan är utsänd med kallelsen till mötet. 

Samarbetskommitten beslutar 

att fastställa föreslagen mötesplan för 2021 med tillägget att mötet den 4 april 

startar kl 08.00. 

Mötet ajouneras och återupptas den 4 september. 

§7 

Tema "Näringsliv och Arbetsmarknad post-corona" 

Presentationer bifogas protokollet. 

Samarbetskommitten beslutar 

att nätverket för Näringsliv och Destination får i uppdrag att ta fram projektplaner 

som kan utveckla test- och utvecklingsprojekten YH accelerator samt 

Framtidscoach för företag, med utgångspunkt i presentationerna på styrelsemötet. 

Projektplanerna tas fram i dialog med sekretariatet och bereds av 

kommundirektörsgruppen som också får delegation på att besluta om innehåll och 

medel. Finansieras från medel till test- och utvecklingsprojekt. 

att kommundirektörsgruppen får i uppdrag att utreda en samordning av insatser 

och organisation inom kommunernas näringslivsavdelningar (eller motsvarande). 

Ska samordnas med det redan beviljade projektet "Tillsammans för fler 

företagsetableringar". Rapporteras till styrelsen. Finansieras från tidigare års 

överskott. 

att strategiska chefsnätverket för Arbetsmarknad-Vuxenutbildning-Integration får i 

uppdrag att ta fram en projektplan för att utreda en gemensam antagningsfunktion 

för vuxenutbildning. Projektplan tas fram i dialog med sekretariatet och bereds av 

kommundirektörsgruppen inför ev beslut i styrelsen. Finansieras från tidigare års 

överskott. 

att kommundirektörsgruppen får i uppdrag att utreda kommunerna som en 

gemensam möjlig LOV / LOU aktör på arbetsmarknadsområdet, inom vissa 

målgrupper och utan att konkurrera med fungerande befintliga alternativ i vår 

region. Rapporteras till styrelsen. Finansieras från medel till test- och 

utvecklingsprojekt. 

att kommundirektörsgruppen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att 

starta en Handelshögskola eller motsvarande i vår region. Om förutsättningar finns 

kan materialet utgöra grund för framtida samtal mellan Familjen Helsingborgs 

styrelse och näringslivet inom Familj en Helsingborg. Rapporteras till styrelsen. 

Finansieras från medel till test- och utvecklingsprojekt. 
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§8 

Övrigt 

Vid protokollet 

L 
Lindberg 

Justeras 

Peter Danielsson, ordförande Hans-Bertil Sinclair 
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