
 

Sidan 1 av 3 
 
 

Protokoll nr 4 2022 

Styrelsemöte i Familjen Helsingborg 

Helsingborg 221020 johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 
 

 

Plats och tid: Sundsgården Folkhögskola i Rydebäck, kl 09.00-12.00 med påföljande lunch. 

 

Närvarande ledamöter:     

Peter Danielsson, ordförande, Helsingborg Patrick Ströbeck, Perstorp 

Mikael Henrysson, Bjuv Ronny Nilsson, Perstorp   

Ulrika Thulin, Bjuv Teddy Nilsson, Svalöv     

Johan Olsson Swanstein, Båstad    Jan Zielinski, Svalöv 

Bo Wendt, Båstad  Ronny Sandberg, vice ordförande, Åstorp 

Jan Björklund, Helsingborg   Roger Nielsen, Åstorp  

Peter Schölander, Höganäs Robin Holmberg, Ängelholm 

Lennart Nilsson, Höganäs Lars Nyander, Ängelholm 

Hans-Bertil Sinclair, Klippan Christian Larsson, Örkelljunga 

Åsa Edvardsson, Klippan Niclas Bengtsson, Örkelljunga 

Torkild Strandberg, Landskrona  

Fatmir Azemi, Landskrona  

 
Närvarande tjänstemän:    

 

Christian Alexandersson, Bjuv Ulf Bengtsson, Perstorp 

Charlotte Rosenlund Sjövall, Båstad Stefan Larsson, Svalöv 

Jonna Myrebris, Helsingborg Jonas Jönsson, Åstorp 

Herman Crespin, Höganäs Kristina Magnusson, Ängelholm 

Tomas Rikse, Klippan Ardiana Demjaha, Örkelljunga 

Carina Leffler, Landskrona Johan Lindberg, sekretariatet  

 

 

09.00  Mötets öppnandes av ordförande Peter Danielsson. 

          Godkännande av dagordning  

Samarbetskommittén beslutar 

att godkänna dagordningen. 

att jämte ordföranden utse Jan Björklund till justeringsperson. 
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Beslutspunkter 

09.05  Slutrapport projekt Familjen Helsingborg tillsammans för fler 
företagsetableringar  
Claes Malmberg och Anders Lindberg från nätverket Näringsliv och Destination samt 
Mattias Bjellvi från nätverket Strategisk samhällsplanering presenterade projektets 
resultat och förslag när det gäller gemensamt digitalt verktyg dela data gällande 
verksamhetsmark och marknadsföring av det totala utbudet av verksamhetsmark samt 
hur Familjen Helsingborgs etableringsarbete med större etableringar kan utvecklas 
strategiskt och utgå från ett gemensamt kundperspektiv 

  Samarbetskommittén beslutar 
att kommundirektörsgruppen får i uppdrag att verkställa med hjälp av nätverket 
näringsliv och destination samt besluta om finansiering av eventuell 
utvecklingskostnad för gemensam digital lösning. Utvecklingsinsatsen kan finansieras 
av tidigare års överskott. 
att ställa sig bakom ”Guide stora företagsetableringar” som skickats ut med 
möteshandlingarna samt att det därtill skapas en etableringsgrupp enligt förslaget inom 
ramen för Familjen Helsingborg. 

09.35 Förslag från Ängelholms kommun – Gårdsförsäljning av alkoholdrycker 
Robin Holmberg, Ängelholms kommun, berättar om kommunens förslag att bli 
försökskommun för gårdsförsäljning och bjuder in övriga kommuner att delta i en 
gemensam försökregion. Förslaget utgår från betänkandet ”En möjlighet till småskalig 
gårdsförsäljning av alkoholdrycker” (SOU 2021:95). 

  Samarbetskommittén beslutar 
att beslutsunderlaget som Ängelholms kommun använde inför sin ansökan om att bli 
försökskommun bifogas protokollet. 
att respektive kommun tar ställning till 1) att själv skicka in en ansökan om att bli en 
försökskommun och 2) att stödja de kommuner som ansöker genom att ställa sig 
bakom Familjen Helsingborg som försöksregion. 
att kommundirektörerna får i uppdrag att sammanställa hur kommunerna beslutar och 
ta fram ett förslag på skrivelse om försöksregion som kan tas upp för beslut i styrelsen 
kvartal 1 2023. 

Paus 

Informationspunkter 

10.00 Lägesrapport projekt Rönne Å 
Malin Tan, projektledare från Ängelholms Näringsliv AB, berättar om leaderprojektet 
som medfinansierats av Familjen Helsingborg, vad planerna är framåt och hur 
projektet ser på Rönne å som framtida destinationsmål.  

  Samarbetskommittén beslutar 
att tacka för informationen 

10.20 Rapportering från Familjen Helsingborgs aktiviteter på H22 City Expo 
Fanny Lindblad sammanfattar hur Familjen Helsingborgs nätverk förberett och 
genomfört närvaron på H22 city expo tillsammans med näring och bransch genom 
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workshops, två magasin och paviljong på Stortorget under expot. Johan Lindberg 
berättar om Familjen Helsingborgs panelsamtal och presentation av samarbetsexempel 
under H22 Arena den 15 juni. Ekonomin för respektive del redovisades. 

  Samarbetskommittén beslutar 
att tacka för informationen. 

10.40 Förberedelser inför arbete med ny Utvecklingsplan 2024-2027 
Johan Lindberg berättar om kommundirektörsgruppens och sekretariatets 
förberedelser inför arbetet med att ta fram en ny handlingsplan under 2023. Ett 
processtöd är upphandlat och presidiet har gett kommundirektörerna uppdraget att 
bedöma hur nuvarande arbetsmodell fungerat sedan 2020 samt arbeta fram uppslag på 
framtida utvecklingsområden. Peter Danielsson berättade att styrelsens nästa möte 
kommer innehålla ett pass där vi tittar tillbaka på innevarande mandatperiod för att 
kunna sammanfatta medskick till den tillträdande styrelsen. Christian Orsing, trolig 
tillträdande KSO i Helsingborg och då blivande ordförande för Familjen Helsingborg, 
är inbjuden att delta vid det mötet. 

  Samarbetskommittén beslutar 
att tacka för informationen 

10.45 Övrigt 

Paus 

11.00 WORKSHOP Innovativ kollektivtrafik på landsbygden 

  En workshop i projektet Innovativ kollektivtrafik på landsbygden i Familjen 
Helsingborg för att diskutera behov och mål för framtidens landsbygdstrafik. Utöver 
styrelsen i Familjen Helsingborg är nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik i 
Familjen Helsingborg, Region Skåne, Skånetrafiken och Trafikverket inbjudna till 
workshopen. 

 

Anmälningar och rapporter 

Justerat protokoll från den 2 september är utsänt.  

Nästa styrelsemöte är den 9 december 2022. 

 

 

 

Johan Lindberg vid protokollet 

Sekretariatschef 

 

Justeras digitalt av 

 

Peter Danielsson  Jan Björklund 

ordförande    Helsingborg Stad   
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