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Protokoll nr 5 2022    uppdaterad med ärendet Rapport från Hållbarhetskonferensen i Båstad den 25 oktober 

Styrelsemöte i Familjen Helsingborg 

Helsingborg 221221 johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 
 

Plats och tid: Hotel Rusthållargården i Arild, 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. 

          Peter hälsar Christian Orsing, nyvald KSO i Helsingborg, särskilt välkommen. Peter 
uppmärksammar också detta är Ulf Bengtssons sista möte i Familjen Helsingborg och 
önskar honom lycka till nya uppdraget som kommunchef i Hässleholms kommun. 
Godkännande av dagordning  

Samarbetskommittén beslutar 
att godkänna dagordningen. 
Beslut om justeringsperson togs aldrig men enligt gängse arbetssätt justeras protokollet av 
representant för värdkommunen, i detta fall Peter Schölander. Peter Schölander har 
accepterat att vara justeringsperson och detta har kommunicerats till styrelsen förmiddagen 
221212 med uppmaning att återkomma med eventuell invändning senast 221213. Ingen 
invändning har inkommit. 
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09.10  Medskick kring arbetet med Familjen Helsingborgs Utvecklingsplan 
Styrelsen arbetade i fem grupper där de diskuterade utvecklingsplanen med en vision 
och fyra utvecklingsområden, arbetsmodellen med test- och utvecklingsprojekt, 
påverkansarbete genom exempelvis remissvar samt arbetsformerna i styrelsen. En 
avslutande gemensam diskussion sammanfattade medskick till kommande styrelsen, 
som kompletterar det dokument som skickats ut med handlingarna. Avslutningsvis 
visades det utsända dokumentet, rubrik för rubrik inför hela gruppen, med möjlighet 
att kommentera. 

  Samarbetskommittén beslutar 
att sekretariatet får i uppdrag att uppdatera dokument med medskick som sänts ut 
med handlingarna till mötet. 
att presidiet får delegation på att slutligen godkänna dokumentet med medskick innan 
det distribueras till den nya styrelsen inför deras första styrelsemöte 230127. 

11.00 Budget 2023 
Johan Lindberg gick igenom utsänd budgetförslag för 2023 från 
kommundirektörsgruppen och redovisade särskilt förslag på insatser som ska bekostas 
av tidigare års överskott. Bo Wendt uppmärksammade att budgetens omslutning var 
fel summerad. Rätt omslutning för 2023 är 10 280 000 kr och den summan skrevs upp 
på blädderblock inför styrelsen på mötet. Eftersom summeringen var felaktig på 
samma sätt både under Intäkter och Kostnader påverkades inte budgeten för övrigt. 
Rättad budgetuppställning skickas ut med protokollet. 

  Samarbetskommittén beslutar 
att godkänna föreslagen budget för 2023 med rättad summering, inklusive förslag på 
att reservera medel från tidigare års överskott inför försöksverksamhet arbetsmarknad, 
initiala kostnader vid ny stordrift/samordning, lärande utvärdering av arbetsmodellen 
test- och utvecklingsprojekt samt till externt processtöd vid framtagande av 
Utvecklingsplan 2024-2027. 

11.10 Slutrapport Kampanjen Naturnära äventyr/Outdoor adventure 
Fanny Lindblad, projektledare för kampanjen, kompletterade redovisningen som 
gjorde vid styrelsemötet den 8 april 2022. Vid förra mötet beslöts av överblivna medel 
från nationella kampanjen Naturnära Äventyr kunde användas till en internationell 
kampanj under hösten 2023. I höstens kampanj ingick 5 filmer med inslag från olika 
delar av Familjen Helsingborg, magasin och spridning genom influerare. Kampanjen 
hade flest visningar i Tyskland och Danmark. Presentationen bifogas protokollet. 

  Samarbetskommittén beslutar 
att tacka för informationen och ett väl genomfört arbete samt ett önskemål om att 
länkar till filmer ska följa med protokollet. 

  att skicka vidare frågan om vad som skulle krävas för att våra kampanjer tydligare kan 
innebära ”call-to-action” till den kommande styrelsen. 

11.25 Slutrapport test- och utvecklingsprojekt Smarta Samhällen 
Christine Filipazzi Zackrisson, projektledare, berättade om projektet med fokus på 
resultat och hur det kan användas framöver av kommunerna. Resultatet från 
medborgardialogerna kring vad som är ett smart samhälle samt databasen med ett stort 



 

Sidan 3 av 3 
 
 

Protokoll nr 5 2022    uppdaterad med ärendet Rapport från Hållbarhetskonferensen i Båstad den 25 oktober 

Styrelsemöte i Familjen Helsingborg 

antal smarta lösningar finns tillgängligt på Familjen Helsingborgs intranät tillsammans 
med förslag på workshopupplägg som kan användas i förvaltning/ledningsgrupper i 
kommunerna. Charlotte Rosenlund Sjövall berättade hur Båstad kommun använder 
resultatet för att inspirera sin egen verksamhet. 

  Samarbetskommittén beslutar 
att tacka för informationen och ett väl genomför projekt. 

11.40 Rapport från Hållbarhetskonferensen i Båstad den 25 oktober 

  Johan Olsson Swanstein rapporterar från konferensen med kompletteringar från 
Charlotte Rosenlund Sjövall. Det var en fullsatt konferens på Ravinen vid Norrvikens 
Trädgårdar som bjöd på både kunskap och dialog med goda exempel från Bjäre och 
andra delar av Familjen Helsingborg. Båstad har fått positiv respons efteråt och vill 
gärna se ett fortsatt arbete med liknande arrangemang inom ramen för Familjen 
Helsingborg. 

  Samarbetskommittén beslutar 
att tacka för informationen och en väl genomförd konferens. 

11.50 Övrigt 

  Under punkten ”Medskick kring arbetet med Familjen Helsingborgs utvecklingsplan” 
berättade Johan Lindberg att utredningen Försöksverksamhet i kommuner och 
regioner har bett om möte innan julhelgen med anledning av Familjen Helsingborgs 
insända förslag på försöksverksamhet inom arbetsmarknadsområdet. Till mötet 
kommer Arbetsförmedlingen också bjudas in. Från Familjen Helsingborg deltar 
sammankallande i strategisk styrgrupp för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 
integration Maria Norrby samt ytterligare representant från strategiska styrgruppen. 

  Särskilda tack från hela styrelsen riktades till avgående ordförande Peter Danielsson 
med hjälp av Peter Schölander och avgående vice ordförande Ronny Sandberg med 
hjälp av Ronny Nilsson. 

  Ronny Sandberg tackade styrelsen, sekretariatet och Peter Danielsson för gott 
samarbete i Familjen Helsingborg och skickade lyckönskningar till kommande styrelse. 

  Peter Danielsson tackade styrelsen, sekretariatet och Ronny Sandberg för den gångna 
mandatperioden och lyfte fram några av de framgångar och framgångsfaktorer som 
Peter sett under åren. Han skickade också lyckönskningar till den nya styrelsen. 

 

Anmälningar och rapporter 

Justerat protokoll från den 21 oktober är utsänt.  

Nästa styrelsemöte är den 27 januari 2023. 
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