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Tid/Plats      Fredagen den 30 januari 2015, kl 11.30–12.15. 

      Hotell Skansen, Båstad. 

 

Närvarande 

Ledamöter   Ronny Sandberg, ordförande, Åstorp 

                      Anders Månsson, Bjuv 

                      Ninnie Lindell, Bjuv 

Bo Wendt, Båstad 

Ingela Stefansson, Båstad  

  Ingela Andersson, Helsingborg  

Lennart Nilsson, Höganäs  

                      Kerstin Persson, Klippan  

Torkild Strandberg, Landskrona 

Birgitta Jönsson, Svalöv  

                   Teddy Nilsson, Svalöv 

Eddie Ek, Åstorp 

Robin Holmberg, Ängelholm  

Carina Zachau, Örkelljunga 

Christer Olsson, Örkelljunga  

                                                          

Tjänstemän   Christer Pålsson, Bjuv  

                      Palle Lundberg, Helsingborg 

Hans-Åke Lindvall, Klippan  

                      Susanne Öström, Landskrona 

Per Almström, Perstorp 

                      Fredrik Löfqvist, Svalöv  

Claes Jarlvi, Åstorp 

Lilian Eriksson, Ängelholm  

Peter Andreasson, Örkelljunga  

                      Anna Rydberg, Skåne Nordväst 

Jan-Inge Hansson, Skåne Nordväst 

                                                                               

Gäster            -                       

                                                                                

     



                                            

                                      

§ 1  

Mötets öppnande mm 

Ordförande Ronny Sandberg hälsade alla - och särskilt de nya ledamöterna - välkomna 

till arbetet i samarbetskommittén för Skåne Nordväst och den nya mandatperioden 

2015-2018.   

  

Samarbetskommittén beslutar 

att utse Bo Wendt från värdkommunen till justeringsman. 

 

§2 

Godkännande av dagordning 

Dagordning är utsänd sedan en dryg vecka. Till dagordningen lades ärendet avseende 

åtgärder med koppling till det nyligen genomförda styrelseseminariet. 

  

Samarbetskommittén beslutar 

att med det angivna tillägget godkänna den föreslagna dagordningen. 

 

§ 3 

Val av ordförande och vice ordförande för mandatperioden 2015-2018 

Robin Holmberg föreslog Peter Danielsson, Helsingborg som ordförande. Ingela  

Andersson och Lennart Pettersson föreslog Ronny Sandberg, Åstorp som vice 

ordförande för styrelsen i Skåne Nordväst under mandatperioden. 

2015-18. 

 

Samarbetskommittén beslutar  

att välja Peter Danielsson, Helsingborg som ordförande och Ronny Sandberg, Åstorp 

som vice ordförande för styrelsen i Skåne Nordväst under mandatperioden 2015-18. 

 

Beslutspunkter 

 

§4 

Val av representanter till Region Skånes politiska styrgrupp Strukturbild Skåne 

Region Skåne har bjudit in till deltagande i den politiska styrgruppen för Strukturbild 

för Skåne. Skåne Nordväst har tidigare representerats av Mikael Skoog och Robin 

Holmberg. Mikael Skoog lämnade sitt uppdrag inom Skåne Nordväst hösten 2014. 

 

Samarbetskommittén beslutar 

att jämte Robin Holmberg, Ängelholm utse Ronny Sandberg, Åstorp som representant 

för Skåne Nordväst. 

   

§5 

Rapport kollektivtrafikgruppen 

Kollektivtrafikgruppen har kommit in med en skrivelse daterad 2014-11-18. Gruppen 

har gjort en sammanställning över de ärenden, som man hanterat under mandatperioden 

och som är angelägna att ha med inför kommande mandatperiod. Gruppen föreslår 

vidare att frågan kring kollektivtrafikgruppens bemanning, roll och mandat beaktas 

inför den kommande mandatperioden. 



När det gäller regler för skolelevernas resor föreslår kollektivtrafikgruppen att styrelsen 

bör upphandla en konsult som inventerar de elva kommunernas regelverk för 

skolelevers resor i Nordvästra Skåne och gör en jämförande sammanställning av dem.  

 

Samarbetskommittén beslutar 

att ta med sammanställningen över angelägna ärenden som ett underlag i samband med 

att verksamhetsplanen för 2016-2019 upprättas  

att beakta hur frågorna kring kollektivtrafik ska hanteras i beslutet om hur 

samarbetskommittéens arbete ska organiseras under kommande mandatperiod 

samt att uppdra åt kommundirektörsgruppen att bereda ärendet att inventera de elva 

kommunernas regelverk för skolelevers resor och återkomma med förslag till styrelsen 

den 27 mars kring eventuella förändringar i regelverket.  

 

§6 

Yttrande över Trafikverkets funktionellt prioriterade nätverk  
Trafikverket har tagit initiativ till att i samarbete med länsplaneupprättarna peka ut 

vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet. Detta vägnät kallas 

för funktionellt prioriterat vägnät och avser tillgänglighet för godstransporter, 

personbilar och kollektivtrafik. Trafikverket har berett Skåne Nordväst möjlighet att 

yttra sig över Trafikverkets indelning av Funktionellt prioriterat vägnät. Nätverket för 

infrastrukturfrågor har arbetat fram ett förslag till yttrande. 

 

Samarbetskommittén beslutar 

att ställa sig bakom förslaget till gemensamt yttrande och översända det till  

Trafikverket. 

 

§7 Eu-migranter 

Antalet tiggande så kallade EU-migranter har, i likhet med flertalet andra kommuner i 

Sverige, ökat inom Skåne Nordväst. Det finns f n inga nationella riktlinjer för hur EU-

migranterna bör bemötas. Frågorna kring EU-migranterna berör många olika 

förvaltningar och kan behöva samordnas, både i den egna kommunen och inom 

samverkanskommunerna.   

  

Samarbetskommittén beslutar 

att överlämna ärendet till kommundirektörsgruppen för beredning med huvudriktning 

att arbeta för samverkan mellan kommunerna i Skåne Nordväst och våra ideella 

organisationer. Syftet är att forma ett förhållningssätt i medlemskommunerna som leder 

till effektiv samverkan och ökade krav på nationella riktlinjer.   

 

§8 Styrelseseminariet 29-30 januari 2015 

Styrelsen har genomfört ett lunch-lunchseminarium med fokus på vilka mål och 

inriktningar man ska samarbeta med kopplat till verksamhetsplanen för 2016-2019, 

jämte frågorna kring samarbetsformer och organisation.  

 

Samarbetskommittén beslutar  

att uppdra åt kommundirektörsgruppen att arbeta vidare med huvudspåren som tagits 

fram för verksamhetsplanen 2016-2019 

att arbeta fram ett förslag till nytt samarbetsavtal för samarbetskommittén inom Skåne 

Nordväst 

samt att uppdraget ska vara klart till seminariedagarna med styrelsen den 17-18 

september, med avrapportering vid de ordinarie styrelsemötena under våren 2015. 



  

 

Informationspunkter 

                            

Carina Zachau avrapporterade från ett möte i Värnamo kring den kommande 

höghastighetsbanan, sträckan Jönköping-Malmö/Köpenhamn. Det framkom att det är 

nödvändigt att Skånekommunerna blir överens om hur dragningen ska bli i Skåne. 

Kommundirektörerna har lämnat över ärendet för beredning i nätverket för 

infrastrukturfrågor.  

 

§9  

Anmälningar och rapporter 

  -  Justerat protokoll från den 5 december är utsänt. 

    -  Styrelsemöte den 27 mars i Helsingborg - Bårslöv. 

 

Vid protokollet 

   

       

………………………. 

Jan-Inge Hansson 

  

 

Justeras 

 

 

……………………….                                        ………………….....          

Ronny Sandberg                                                  Bo Wendt 

 


