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Protokoll nr 1 2023 

Styrelsemöte i Familjen Helsingborg 

Helsingborg 230127 johan.lindberg@familjenhelsingborg.se 
 

Plats och tid: Hotel Hus 57 i Ängelholm, kl 09.00-12.10 inklusive lunch 12.10-13.00. 

 

Närvarande ledamöter:    

Christian Orsing, Helsingborg Ronny Nilsson, Perstorp 

Mikael Henrysson, Bjuv Charlotta Wendt, Perstorp  

Ulrika Thulin, Bjuv Teddy Nilsson, Svalöv     

Johan Olsson Swanstein, Båstad    Jan Zielinski, Svalöv 

Bo Wendt, Båstad  Peter Lindberg, Åstorp 

Jan Björklund, Helsingborg    Bitten Mårtensson, Åstorp  

Peter Schölander, Höganäs Robin Holmberg, Ängelholm 

Lennart Nilsson, Höganäs Lars Nyander, Ängelholm 

Anna Andresen, Klippan Niclas Bengtsson, Örkelljunga 

Johan Petersson, Klippan Arne Silfvergren, Örkelljunga 

Torkild Strandberg, Landskrona  

  

 
Närvarande tjänstemän:    

 

Christian Alexandersson, Bjuv Elin Ask, 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 Christian Orsing, KSO i Helsingborg. 

          Christian hälsade alla ledamöter och adjungerade kommundirektörer välkomna. 

 Presentationsrunda av alla närvarande och därefter dialog gruppvis kring förväntningar 
på arbetet i styrelsen, förväntningar på sig själv som styrelsemedlem och förväntningar 
på varandra. Redovisningen samlades upp i form stödord på tavla och underlaget 
kommer användas i samband med diskussioner om ny utvecklingsplan 2024-2027 och 
kring arbetet i styrelsen. 

Beslut om justeringsperson togs aldrig men enligt gängse arbetssätt justeras protokollet av 
representant för värdkommunen, i detta fall har både Robin Holmberg och Lars Nyander 
tillfrågats och accepterat. Detta har kommunicerats till politikerna i styrelsen 230127 med 
uppmaning att återkomma med eventuell invändning senast 230130. Ingen invändning har 
inkommit. 
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Samarbetskommittén beslutar 
att godkänna den justerade dagordningen som skickades ut 230125. 
att Lars Nyander och Robin Holmberg, Ängelholm justerar protokollet. 
att gruppernas inspel kring förväntningar sammanställs av sekretariatet. 

09.40  Valförrättning 
Christian Orsing inleder och berättar om de val som ska genomföras enligt 
samarbetsavtalet. Christian nämner också medskick från förra mandatperiodens 
styrelse och egna reflektioner kring styrelsearbetet och presidiearbetet. Diskussion i 
helgrupp om ordförandeposten och om presidiets storlek.  

  Ordförande bad de politiska ledamöterna i styrelsen att ta ställning till om val av vice 
ordförande enligt samarbetsavtalet skulle ske vid pågående möte eller om valet skulle 
bordläggas till nästa styrelsemöte.  

  Till vice ordförande nominerades Mikael Henrysson, Bjuv och Lars Nyander, 
Ängelholm. Sluten omröstning genomfördes och Kristina Magnusson, Ängelholm och 
Tomas Rikse, Klippan utsågs till rösträknare. 

  Samarbetskommittén beslutar 
att Christian Orsing väljs till ordförande för Familjen Helsingborg. 
att beslut om en vice ordförande genomförs under sittande möte, i linje med 
samarbetsavtalet. 
att Lars Nyander Ängelholm väljs till vice ordförande, med rösterna 8 Lars, 7 Mikael och 
3 blanka. 
att beslut om utskott och representanter i Region Skånes regionplaneråd tas vid 
kommande styrelsemöte. 

10.45 Familjen Helsingborg Live 
Som en del av styrelsemötet genomfördes möten med olika nätverk inom Familjen 
Helsingborg. Efter introduktion av Johan Lindberg fick ledamöterna möjlighet att välja 
på att besöka tre av de nedanstående stationerna. 

• Hänga samman genom infrastruktur och kollektivtrafik, Andreas Ekberg, Helsingborg 

Niklas Ögren Bjuv och Gunilla Sandeberg Höganäs. 

• Livskvalitet genom kultur och evenemang, Anneli Sjöborg Höganäs och Mats Hallberg 

Helsingborg. 

• Livskraft i företag genom utvecklingsinsatser, Susanne Cardell Åstorp. 

• Fler besökare och invånare genom destinationsutveckling, Fanny Lindblad Helsingborg 

och Annika Borgelin Båstad. 

• Attraktiva som arbetsgivare genom ledarutveckling och traineeprogram, Anna Rydberg 

Sekretariatet och Maria Ramberg Högnäs. 
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11.20 Försöksregion för gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker 
På initiativ av Ängelholms kommun har en gemensam skrivelse tagits fram där 
Familjen Helsingborg erbjuder sig att bli försöksregion för gårdsförsäljning av 
alkoholhaltiga drycker. Att skrivelse skulle tas upp för beslut kvartal 1 2023 beslutades 
vid styrelsemötet 221021. Skrivelsen är framtagen av sekretariatet med stöd av 
Ängelholms kommun och har stämts av i kommundirektörsgruppen. Diskussion kring 
innehållet och möjligheten att komplettera med formulering om att dryckerna som 
säljs ska vara producerade på gården av egna råvaror.  

  Samarbetskommittén beslutar 
att sekretariatet får i uppdrag att komplettera den befintliga skrivelsen med stöd av 
tjänstepersoner i Ängelholm, Höganäs och Helsingborg. 
att presidiet är mottagare av förslaget och avgör när förslaget är redo att skickas ut till 
alla kommuner och tidplan för det. 

11.40 ”Försöksverksamhet i kommuner och regioner” inom arbetsmarknadsområdet 
Maria Norrby och Mattias Säflund berättar kort om hur ärendet beslutats och 
kommunicerats i Familjen, om bakgrunden och om syftet. Därefter gav de en 
lägesrapport från diskussionerna med utredningen ”Försöksverksamhet i kommuner 
och regioner”, SKR samt Arbetsförmedlingen.  

  Samarbetskommittén beslutar 
att tacka för informationen med uppmaning om att fortsätta arbetet. 

12.10 Övrigt 
Inget ärende 

   

 

Anmälningar och rapporter 

Justerat protokoll från den 9 december är utsänt.  

Nästa styrelsemöte är den 3 mars 2023. 
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Underskriftssida 

Dokumentet har skrivits under elektroniskt av en eller flera personer som är listade nedan. 

Detta dokument med sin elektroniska underskrift gäller som självständig handling och uppfyller EU-krav på avancerade 

elektroniska underskrifter enligt eIDAS. 

Varje underskrift kan valideras med en PDF-läsare med stöd för signaturvalidering (exempelvis Adobe Acrobat Reader) 

eller med Knowits valideringstjänst. Andra valideringstjänster kan användas förutsatt att dessa uppfyller de tekniska 

kraven enligt internationella standarder. 

Om dokumentet skrivs ut på papper, eller om dokumentet ’skrivs ut’ till ett nytt PDF-dokument, så följer inte de 

elektroniska underskrifterna med. Endast det elektroniskt underskrivna originaldokumentet går att validera. 
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