
Protokoll nr 3 2022 

Styrelsemöte i Familjen Helsingborg 

Helsingborg 220902 johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 

Plats och tid : Mötet genomfördes den 2 september kl 10.00-11.40 på distans via Teams. 

Närvarande ledamöter: 

Peter Danielsson, ordförande, Helsingborg 

Mikael Henrysson, Bjuv 

Ulrika Thulin, Bjuv 

Johan Olsson Swanstein, Båstad 

Bo Wendt, Båstad 

Jan Björklund, Helsingborg 

Peter Schölander, Höganäs 

Lennart Nilsson, Högitnii:s 

Hans Bertil Sinchtif, Klippan 

Asa Edvardsson, Klippan 

Torkild Strandberg, Landskrona 

Fatmir A2emi, Landsluona 

Närvarande tjänstemän: 

Christer Pålsson, Bjuv 

Charlotte Rosenlund Sjöva.H, Båstad 

Palle Lundberg, Helsingborg 

Herman Crespin, Höganäs 

Tomas Rikse, Klippan 

Carina Leffler, Landskrona 

Patrick Ströbeck, Perstorp 

Ronny Nilsson, Perstorp 

Teddy Nilsson, Svalöv 

Jan Zielinski, Svalöv 

Ronny Sandberg, vice ordförande, Astorp 

Roger Nielsen, Astorp 

Robin Halmberg, Ängelholm 

Lars Nyander, lnigclhol-m 

Christian Larsson, Örkelljunga 

Niclas Bengtsson, Örkelljunga 

Ulf Bengtsson, Perstorp 

Stefan Larsson, Svalöv 

Jonas Jönsson, Astorp 

Kristina Magnusson, Ängelholm 

Ardiana Demjaha, Örkelljunga 

Johan Lindberg, sekretariatet 

09.00 Mötets öppnandes av ordförande Peter Danielsson. 
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Godkännande av dagordning 

Samarbetskommitten beslutar 

att godkänna dagordningen. 

att jämte ordföranden utse Johan Olsson Swanstein till justeringsperson. 
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Beslutspunkt 

10.05 Expo Framtid - två projektförslag 
Projektiden Smarta lokaler presenteras av Pia Radil, Annika Enberg deltar också, båda 
från Ängelholms kommun. Projektiden Acceleratorprogram för anställda presenteras 
av Jörgen Fransson och Lisa Olsson, Helsingborgs stad. Politikerna i styrelsen ger 
individuella omdömen via en app, resultatet visas och gemensamt beslut fattas. 

Samarbetskommitten beslutar 
att båda projekten får finansiering enligt utsänd projektplan. Tack för bra 
presentationer. 
att styrelsen ska diskutera erfarenheter från nuvarande utvecklingsplan och 
arbetsmodell med test- och utvecklingsprojekt, vid styrelsemötet 221209. 
Informationen ska lämnas vidare till styrelsen som tillträder 230101. 

lnfonnationspunkt 

10.40 Familjedagen 220603 
En sammanfattning var utsänd och Johan Lindberg berättade vilken återkoppling som 
kommit in via enkät och muntligen. Peter Danielsson lyfte att erfarenheten behöver 
föras vidare till den nya styrelsen efter årsskiftet. 

Samarbetskommitten beslutar 
att tacka för informationen. 

Beslutspunkt 

10.45 Mötesplan 
Förslag på mötesplan 2023 var utsänd. Ordförande uppmanar alla kommuner att delge 
mötesplanen till blivande KSO och oppositionsråd när valet är färdigt i kommunen. 

Samarbetskommitten beslutar 
att anta mötesplanen för 2023 enligt utsänt förslag. 

lnfonnationspunkt 

10.50 Nationell och regional transportinfrastrukturplan 
Andreas Ekberg från nätverket Infrastruktur och Kollektivtrafik berättar om planerna 
som antagits och insatser i nordvästra Skåne. 

Samarbetskommitten beslutar 
att tacka för informationen. 

Paus 

lnfonnationspunkt 

11.10 Lägesrapport angående förslag till utredningen Försöksverksamhet i 
kommuner och regioner 
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Familjen Helsingborgs förslag på arbetsmarknadsområdet är insänt till utredningen 
och för kännedom till kommuncheferna i juni månad. En kort lägesrapport efter 
kontakt med SKR ges av Maria Norrby och Mattias Säflund, Strategiskt chefsnätverk 
för vuxenutbildning, arbetsmarknad och integration. Maria och Mattias lyfter behovet 
av snabb återkoppling till utredningen om de vill gå vidare med 
Familjen Helsingborgs förslag samt behov av finansiering av 
förberedelser under vinter och vår 2022/2023. 
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11 .25 

11.35 

Samarbetskommitten beslutar 
att tacka för informationen. 
att respektive kommun fortsätter förankra ärendet på hemmaplan så att det finns 
beredskap för snabba lokala beslut kring medverkan om/ när det krävs. Sekretariatet 
har beredskap att kalla till ett extra styrelsemöte via Teams om det blir aktuellt. 
att Maria och Mattias får i uppdrag att kalla berörda förvaltningschefer till ett 
informationsrnöte. 
att underlag kring förberedelsesbehov och finansiering tas fram av strategiskt 
chefsnätverk för arbete, utbildning och integration inför styrelsemöte 21/10 med 
beredning i kommundirektörsgruppen 30/9. 

Klimatkonferens 25 oktober 
Johan Lindberg återgav information från Båstad Kommun angående den planerade 
klimatkonferensen. Johan Olsson Swanstein berättade om bakgrund och ambitioner 
med dagen. Målgrupp är näringsliv och kommunala beslutsfattare inom Familjen 
Helsingborg och save-the-date skickas ut den 5 september. Dagen har planerats efter 
ett styrelsebeslut den 3 september 2021. 

Samarbetskommitten beslutar 
att tacka för informationen med uppmaning att inbjudan också sprids via nätverket för 
näringsliv och destination samt direkt till kommunala bolag och akademin. 
Övrigt 
Ronny Sandberg rapporterar från Trepartssamverkan att Trafikverkets planering av 
gods- och persontåg är försenat på grund av ett nytt IT system som inte fungerar fullt 
ut. Det kan komma att påverka utbudet av regional persontågstrafik och Ronny 
uppmanar respektive kommun att hålla sig informerad. 

Samarbetskommitten beslutar 
att tacka för informationen 

Anmälningar och rapporter 
Justerat protokoll från den 28 april är utsänt. 
Nästa styrelsemöte är den 21 oktober 2022. 

L 
Sekretariatschef 

Justeras: 

Peter Danielsson 
ordförande 
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J an Olsson Swanstein 
B~ tad kommun 

0 


