Samarbetskommittens protokoll 5/2018
Tid/Plats

Onsdagen den 30 november 2018, kl. 09.30-11.40
MiL gården i Klippan, Bruksallen 4, lokal Magasinet

Närvarande
Ledamöter Ronny Sandberg, Åstorp, mötesordförande
Anders Månsson, Bjuv
Ingela Stefansson, Båstad
Jan Björklund, Helsingborg
Peter Schölander, Höganäs
Lennart Nilsson, Höganäs
Kerstin Persson, Klippan
Torkild Strandberg, Landskrona
Jonas Esbjörnsson, Landskrona
Ronny Nilsson, Perstorp
Lars Nyander, Ängelholm
Robin Holmberg, Ängelholm
Carina Zachau, Örkelljunga
Christer Olsson, Örkelljunga
Fredrik Nilsson, Svalöv
Tjänstemän Palle Lundberg, Helsingborg
Christer Pålsson, Bjuv
Herman Crespin, Höganäs, från kl 09.50
Tomas Rikse, Klippan
Christian Alexandersson, Landskrona
Ulf Bengtsson, Perstorp
Lilian Eriksson, Ängelholm
Stefan Christensson, Örkelljunga
Johan Lindberg, sekretariatet Familjen Helsingborg
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§ 1 Mötets öppnande m m
Dagens ordförande Ronny Sandberg hälsar alla välkomna till mötet och tackar
Klippan för bokning av lokal.

Samarbetskommitten beslutar
att jämte ordförande utse Kerstin Persson, Klippan, till justeringsperson.
§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen är utsänd sedan en vecka.

Samarbetskommitten beslutar
att godkänna dagordningen med tillägget om information kring nytt
Trafikförsörjningsprogram och remiss från Region Skåne.
Besluts punkt
§ 3 Förfrågan från Ängelholms Flygplats AB

Ängelholms Flygplats AB vill genomföra en intressentanalys för flygplatsen och har
bett Familjen Helsingborg finansiera den. Familjen Helsingborg ser sig redan som
intressent och ser inget behov av att delta i en ny analys. Familjen Helsingborg
bidrar aktivt med insatser kring destinationsutveckling och utveckling av
infrastruktur/ kollektivtrafik i regionen, bland annat i samverkan med flygplatsen.
För att stödja ett ökat engagemang för flygplatsen bland näringslivet, skulle
Familjen Helsingborg och flygplatsbolaget kunna utveckla och genomföra
gemensamma aktiviteter. Familjen Helsingborg vill också fortsätta samverkan kring
att utveckla en attraktiv destination. Liksom att fortsatt bedriva ett aktivt arbete för
en bra infrastruktur och kollektivtrafik. Befintliga samverkansytor kan användas.
Mötet ajounerades 10 minuter inför beslut efter förfrågan från Kerstin Persson.

Samarbetskommitten beslutar
Att inte bidra med finansiering till en intressentanalys
Att bidra till aktiviteter som kan öka näringslivets engagemang för flygplatsen
Att fortsätta samverka kring utveckling av destinationen
Att fortsätta arbeta för en bra infrastruktur och kollektivtrafik till och från
flygplatsen
Informationspunkter
§ 4 Trafikförsötjningsprogram

Ronny Sandberg rapporterade kort från remisseminarium för nytt
Trafikförsörjningsprogram och att deadline för remissen är den 15 februari 2019.
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§ 5 Regionala rådet
Ola Melin, Hannes Sonnsjö, Peter Cavala och Marcus Björklund från Länsstyrelsen
informerar om en ny struktur för det Regionala rådet samt om civilt försvar,
säkerhetsskydd och höjd beredskap. De bjöd in KSO, ledande oppositionsråd och
kommundirektörer till Regionalt Råd den 6 mars 201 9, kl 09.30-16.30, S:t Gertrud i
Malmö.
§ 5 Rekrytering BigData
Traineegrupp 12 redovisar sitt projekt där Familjen Helsingborg testat en ny modell
för rekrytering.

Beslutspunkter
§ 6 Ekonomisk uppföljning 2018

Sekretariatschefen redovisar prognosen för det ekonomiska utfallet 2018 som pekar
på ett överskott på ca 500 kkr.

Samarbetskommitten beslutar
att godkänna rapporten.
§ 7 Verksamhetsplan 2019
Förslag föreligger till Verksamhetsplan 2019. Planen bygger på en uppdatering av
gällande plan för 2018-2019. Processen med att uppdatera planen har skett med
stöd av kunskapsnätverken och den kommundirektör som är ansvarig för området.

Samarbetskommitten beslutar
att anta verksamhetsplanen för 2019 med tillägg om ett förenklat språk när det
gäller indikatorerna för målområde 4. Öppenhet och inkludering.
att uppdra åt respektive huvudansvarig kommun att upprätta en handlingsplan för
varje målområde/mätetal
samt att uppdra åt respektive kommun att ta upp verksamhetsplanen 2019 i den
politiska organisationen på hemmaplan.

§ 8 Budget 2019
Sekretariatschefen redovisar förslag till budget för 2019. Medlemsavgiften är
oförändrad på 21 kr/invånare enligt liggande samarbetsavtal.

Samarbetskommitten beslutar
att godkänna budgeten för 2019.
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§ 9 Inför verksamhetsplan 2020-2023 - förslag på ny arbetsform
Kommundirektörsgruppen föreslår att de gemensamma medel som finns
tillgängliga i Familjen Helsingborgs budget utöver avsatta medel till styrelse,
kommundirektörsgrupp och sekretariat, ca 5 mkr, ska fördelas till ett antal konkreta
utvecklingsprojekt i mindre skala från och med 2020. Projekten ska testa och
utveckla metoder, modeller, organisering, tjänster etcetera och bidra med lösningar
på gemensamma utmaningar, inom de områden som styrelsen beslutar ska finnas
med i verksamhetsplanen.

Samarbetskommitten beslutar
Att införa en projektinriktad arbetsform i samband med verksamhetsplan 20202023
Att projekten kommer beslutas av och rapporteras till styrelsen samt beredas och
följas av kommundirektörsgruppen med stöd av sekretariatet.

Tematisk uppföljning
Genom en förinspelad presentation får styrelsen information från sommarens
destinationsutvecklingsinsats där influencers och bloggare bjudits in att tillbringa tid
i, och kommunicera från, Familjen Helsingborg.

Ordföranden avslutar mötet med att tacka för den gångna mandatperioden med en
hälsning från ordföranden Peter Danielsson och en julgåva samt bjuda in till
gemensam lunch.

Vid protokollet

Lindberg

Justeras

Kerstin Persson
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