Samarbetskommittens protokoll 5/2020

Tid, Plats
Onsdag den 7 oktober 2020, kl 09.00-12.00 på Hotell Marina Plaza i Helsingborg.

Närvarande ·
Peter Danielsson, ordförande, Helsingborg
Ledamöter
Johan Olsson Swanstein, Båstad
Bo Wendt, Båstad
Peter Schölander, Höganäs
Hans-Bertil Sinclair, Klippan
Åsa Edvardsson, Klippan
Torgny Lindau, Perstorp
Ronny Nilsson, Perstorp
Teddy Nilsson, Svalöv
Jan Zielinski, Svalöv
Ronny Sandberg, vice ordf, Åstorp
Roger Nielsen, Åstorp
Niclas Bengtsson, Örkelljunga
Tjänstemän

(frånvarande under avslutningen
på punkt 4 och hela punkt 5)

(ordförande under avslutningen ,
.
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på punkt 4 och h"ela puhkt. 5)

Christer Pålsson, Bjuv
Charlotte Rosenlund Sjövall, Båstad
Palle Lundberg, Helsingborg
Ulf Bengtsson, Perstorp
Stefan Larsson, Svalöv
Jonas Jöns son, Åstorp
Lilian Eriksson, Ängelhohn
Stefan Christensson, Örkelljunga
Johan Lindberg, sekretariatet för Familjen Helsingborg

Gäster

Anna Jähnke, Region Skåne, Tue David Bak, Greater Copenhagen, Mikael
Kipowski, Helsingborg Stad, Simon Randahl, nätverket för Infrastruktur
och Kollektivtrafik, Ulf Thysell, NSVA.
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§1
Mötets öppnande
Ordförande Peter Danielsson hälsade alla välkomna dagens möte.
Samarbetskommitten beslutar
att jämte ordföranden utse Peter Schölander, Höganäs, till justeringsman.
§2

Godkännan de av dagordning
Dagordning är utsänd sedan en dryg vecka. Information om ny ordning på
punkterna i dagordningen som är utsänd.
Samarbetsk ommitten beslutar
att godkänna den förevisade justerade dagordningen.

§3
Återkopplin g från styrelsemöte 200903-04
Johan Lindberg redogör för den fortsatta processen kring besluten som togs vid
förra styrelsemötet. En ny kort film som presenterar samarbetet i Familjen
Helsingborg och satsningen på Test- och utvecklingsprojekt visades. En nyligen
lanserad hemsida för Familjen Helsingborgs gemensamma utbud inom kommunal

vuxenutbildn ing visades också.
Samarbetsk ommiten beslutar
att tacka för informatione n.

§4
Prioriteringar för Infrastruktur och Kollektivtrafik
Nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik representeras av Simon Randahl som
berättar om det nya underlag som tagits fram samt om beslutsproce ssen inför
beslut i respektive kommunfullmäktige. Simon Randhal erbjuder att, tillsammans
med kommunens representant i nätverket, delta i kommunala möten under hösten.
Samarbetsk ommiten beslutar
att respektive kommun förankrar underlaget enligt förevisad beslutsproce ss och
förbereder ett beslut i respektive kommunfullm äktige jan-feb 2021
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§5

Greater Copenhagen
Tue David Bak, General Manager för Greater Copenhagens sekretariat, berättar
om organisationen och samverkan med delregionerna i samarbetet. Mikael
Kipowski berättar om den praktiska samverkan som Helsingborg deltar i.
Gruppdiskussioner kring möjligheter till samverkan och fokus för framtida
samverkan.
Samarbetskommitten beslutar
att tacka för medverkan och information från Tue och Greater Copenhagen.

§6
Familjedagen 2021
Peter Danielsson berättar om diskussion i presidiet kring Familjedagen och föreslår
att presidiet avgör om Familjedagen genomförs den 9 april på sitt möte den 12
januari. Om arrangemanget inte genomförs, skjuts det till hösten.
Samarbetskommitten beslutar
att godkänna beslutsprocessen för Familjedagens genomförande
§7

Om Kommunförbundet Skåne
Peter Danielsson berättar med stöd av Teddy Nilsson om Kommunförbundet
Skånes nya strategiska inriktningar och den nya styrelsen som Peter Danielsson,
Lars Nyander och Teddy Nilsson är invalda i. Från Familjens kommuner deltar
också Marcus Friberg, Helsingborg, som ersättare.

Samarbetskommitten beslutar
att tacka för informationen.

§8
NSVA - presentation
Ulf Thysell, VD, presenterar organisationen NSVA och vad samverkan mellan flera
kommuner kan innebära för verksamheten. De kommuner som inte redan är en del
av NSVA men vill veta mer, kan kontakta Ulf.
Samarbetskommitten beslutar
att tacka för informationen.
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§9

Region Skåne
komma nde
Anna Jähnke , ordföra nde i Regionala utvecklings nämnd en, berätta r om
TI.
samråd kring Region planen samt om komma nde remissp eriod för RTI/N
Samat betslro mmite n beslut at
att tacka för inform ationen
e kring Region plan
att Familje n Helsin gborg ska ta fram gemen samma yttrand
respekt ive RTI/N TI som respekt ive kommu n kan använd a i sitt svar.

§10

ÖVrigt

Vid protok ollet

Justeras
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Peter Danielsson, ordförande

Peter Schölander

