Samarbetskommitténs protokoll 7/2020
Tid, Plats
Onsdag den 4 december 2020, kl 08.30-11.35 via internet i verktyget Teams.
Närvarande
Ledamöter Peter Danielsson, ordförande, Helsingborg
Mikael Henrysson, Bjuv
Johan Olsson Swanstein, Båstad
Bo Wendt, Båstad
Jan Björklund, Helsingborg
Peter Schölander, Höganäs
Lennart Nilsson, Höganäs
Hans-Bertil Sinclair, Klippan
Åsa Edvardsson, Klippan
Torkild Strandberg, Landskrona
Fatmir Azemi, Landskrona
Torgny Lindau, Perstorp
Ronny Nilsson, Perstorp
Teddy Nilsson, Svalöv
Jan Zielinski, Svalöv
Ronny Sandberg, vice ordf, Åstorp
Roger Nielsen, Åstorp
Robin Holmberg, Ängelholm
Lars Nyander, Ängelholm
Christian Larsson, Örkelljunga
Niclas Bengtsson, Örkelljunga
Tjänstemän Christer Pålsson, Bjuv
Charlotte Rosenlund Sjövall, Båstad
Palle Lundberg, Helsingborg
Herman Crespin, Höganäs
Tomas Rikse, Klippan, från 09.30
Carina Leffler, Landskrona
Ulf Bengtsson, Perstorp
Jonas Jönsson, Åstorp
Lilian Eriksson, Ängelholm
Stefan Christensson, Örkelljunga
Johan Lindberg, sekretariatet för Familjen Helsingborg
Gäster

Pernilla Fahlstedt och Lars-Ola Olsson, Ängelholms kommun, Soraya
Axelsson och Max Granström Helsingborgs Stad och Simon Randahl,
nätverket för Infrastruktur och Kollektivtrafik.
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§1
Mötets öppnande
Ordförande Peter Danielsson hälsade alla välkomna dagens möte.
Samarbetskommittén beslutar
att jämte ordföranden utse Christian Larsson, Örkelljunga, till justeringsman.
§2
Godkännande av dagordning
Dagordning är utsänd sedan en dryg vecka. Punkt 9 ang gymnasiesamverkan utgår
och punkt 10 respektive 11 skiftar ordning. Under övrigt tillkommer lägesrapport
NSR samt utbyte av lösningar kring luncher för gymnasieelever vid
distansundervisning.
Samarbetskommittén beslutar
att godkänna den justerade dagordningen.
§3
Avstämning angående pandemin och läget i kommunerna. Laget runt
Respektive kommun berättade om läget i kommunen och pandemisituationen.
Samarbetskommitén beslutar
att tacka varandra för informationen.
§4
Övrig punkt, lägesrapport NSR
Punkten tidigarelagd. Mikael Henrysson berättade om aktuellt kring NSR.
Samarbetskommitén beslutar
att tacka för informationen.
§5
Inför gemensamt yttrande om regionplanen
Punkten tidigarelagd. Region Skåne har samråd kring kommande regionplan
december 2020-april 2021 och Johan Lindberg informerade om upplägget för en
arbetsgrupp inom Familjen Helsingborg. Arbetsgruppen tar fram ett gemensamt
yttrande som kan användas av respektive kommun, tillsammans med eventuell
komplettering från den egna kommunen. Upplägget har förankrats i
kommundirektörsgruppen.
Samarbetskommittén beslutar
att tacka för informationen med medskicket att Familjen Helsingborg lyfter fram
flerkärnigheten och utvecklingssatsningar i Tillväxtmotorer och Regionala kärnor.
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§6
ExpoFramtid med pitchar av tre projektidéer
Tre projektplaner presenterades. Idéerna har valts ut från ett tiotal idéer i Kommunchefsgruppen. Pernilla Fahlstedt presenterade projektförslaget SMARTstad, Lars-Ola Olsson
presenterade projektförslaget Gymnasieutbildning i en alternativ tid och Max Granström
presenterade projektförslaget Rampljus+Sommarkulturkortet 2021 = sant.
Styrelseledamöterna fick möjlighet att göra en individuell bedömning digitalt och det
sammantagna resultatet av bedömningen var underlag för gemensam diskussion och beslut.
Samarbetskommitén beslutar
att bifalla finansiering till projekten SMARTstad, Gymnasieutbildning i en alternativ
tid samt Rampljus+Sommarkulturkortet 2021 = sant, enligt projektplanerna som
sänts ut med kallelse.
§7
Utvecklingsplanen och våra insatser
Enligt uppdrag från förra presidiemötet presenterade Johan Lindberg en översikt
över projekt och andra exempel på aktiviteter som hjälper till att uppfylla Familjen
Helsingborgs Utvecklingsplan och de fyra utvecklingsområdena.
Samarbetskommittén beslutar
att tacka för informationen samt att uppdra åt Johan Lindberg att återkomma med
en matris över vilka kommuner som deltar i beviljade test- och utvecklingsprojekt.
§8
Omfördelning av medel 2020 samt budget 2021
Johan Lindberg svarade på frågor kring budget 2021 som sänts ut med
handlingarna. Johan föreslog också styrelsen att alla insatser i form av projekt och
utredningar som beslutades om vid styrelsemötet i september skulle finansieras av
Familjen Helsingborgs överskott från tidigare år. Det skulle innebära att det finns
medel kvar i budget 2021 för att möjliggöra en omgång nya Test- och
Utvecklingsprojekt före sommaren. Förslaget har förankrats i
kommundirektörsgruppen.
Samarbetskommittén beslutar
att godkänna föreslagen budget för Familjen Helsingborg 2021.
att insatserna som beslutades vid styrelsemötet 200903-04 finansieras av tidigare års
överskott i Familjen Helsingborg.
§9
Stadsmässan H22 – Familjen Helsingborg
Soraya Axelsson berättade om planeringen inför stadsmässan H22 under 35 dagar
sommaren 2022. Helsingborgs Stad bjuder in Familjen Helsingborg att delta. Johan
Lindberg presenterade vad Familjen Helsingborg och medlemskommunerna skulle
kunna bidra med och tankar om organisation.
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Samarbetskommittén beslutar
att Familjen Helsingborg ska delta under stadsmässan H22.
att kommunchefsgruppen får i uppdrag att återkomma till styrelsen under våren
2021 med upplägg och budget för genomförandet.
att praktisk information om medverkan och kontaktvägar skickas till respektive
kommun från sekretariatet.
§ 10
Prioriteringar för infrastruktur och Kollektivtrafik
Ronny Sandberg inledde och bad Simon Randahl berätta kort om processen fram
till nu och kommande beslut i respektive kommun samt om de redaktionella
ändringar gjorts sedan kommunerna lämnat synpunkter efter förra styrelsemötet.
Samarbetskommitén beslutar
att anta de föreslagna prioriteringarna för Infrastruktur och Kollektivtrafik inför
beslut i respektive kommuns fullmäktige. Landskrona lämnar en skriftlig reservation
när det gäller fasta förbindelsen över Öresund, men står i övrigt bakom
dokumentet.
§ 11
Rapport från Utskottet för Kollektivtrafik och Trepartssamverkan
Ronny Sandberg presenterade arbetet i utskott och samverkansgrupp och
kontakterna med Region Skåne, Skånetrafiken och trafikföretag.
Samarbetskommitén beslutar
att tacka för informationen.
§12
Övrigt
 Kort utbyte av lösningar kring luncher för gymnasieelever.
 Johan Lindberg berättade att det fanns medel inom den gemensamma
vuxenutbildningen som kan bekosta utredning av gemensam
antagningsfunktion och att det därför inte behövs beslut om finansiering i
styrelsen. Deras projektplan tas upp av Kommundirektörsgruppen.
Vid protokollet

…………………………
Johan Lindberg
Justeras

…………………………
Peter Danielsson, ordförande

……………………………
Christian Larsson
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