
Jan-Inge Hansson 
Tel: 0732 - 31 53 68 
jan-inge.hansson@familjenhelsingborg.se 

Samarbetskommittens protokoll 2/2017 

Tid/Plats Fredagen den 31 mars 2017, kl. 10.00-12.00. 

Skenesalen, biblioteket Billesholm. 

Närvarande 

Ledamöter Peter Danielsson, ordförande (Helsingborg) 

Anders Månsson, Bjuv 

Ninie Lindell, Bjuv 

Bo Wendt, Båstad 

Ingela Stefansson, Båstad 

Lennart Nilsson, Höganäs 

Kerstin Persson, Klippan (from kl 09.30) 

Jan Björklund, Helsingborg 

Torkild Strandberg, Landskrona 

Jonas Esbjörnsson, Landskrona 

Ronny Nilsson, Perstorp 

Bo Dahlqvist, Perstorp 

Birgitta Jönsson, Svalöv 

Teddy Nilsson, Svalöv 

Ronny Sandberg, Astorp 

Eddie Ek, Astorp 

Lars Nyander, Ängelholm 

Robin Holmberg, Ängelholm 

Carina Zachau, Örkelljunga 

Christer Olsson, Örkelljunga 

Tjänstemän Christer Pålsson, Bjuv 

Katarina Pelin, Båstad 

Palle Lundberg, Helsingborg 

Tomas Rikse, Klippan 

Christian Alexandersson, Landskrona 

Ulf Bengtsson, Perstorp 

Kerstin Lingebrant, Svalöv (till 11.40) 

Lena Mårtensson-Stenudd, Astorp (till 11.40) 

Lilian Eriksson, Ängelholm 

Charlotta Kabo Stenberg, Örkelljunga 

Asa Aberg, Familjen Helsingborg 

Jan-Inge Hansson, Familjen Helsingborg ·~ 
~.. _J) p/ 



Gäster Renee Mohlkert, Håkan Lindström, Sofia PerssonJenni Wehrmann 

och Lisa Enström, Helsingborgs stad, Emma Nordwall, Daniel Nilsson och 

Christer Ängehov, räddningstjänsten Skåne Nordväst, Carolina Larsson, Bjuvs 

kommun. 

§ 1 Mötets öppnande m m 
Ordförande Peter Danielsson hälsar alla välkomna till dagens möte. 

Samarbetskommitten beslutar 
att jämte ordförande utse Anders Månsson, Bjuv till justeringsman. 

§ 2 Godkännande av dagordning 
Dagordningen är utsänd sedan en vecka. 

Samarbetskommitten beslutar 
att godkänna den utsända dagordningen. 

Beslutspunkter 

§ 3 Matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov 
Föreligger skrivelse att genomföra ett projektuppdrag avseende matchning mellan 

utbildning och arbetsmarknadens behov. Ärendet föredras av Lisa Enström, 

Helsingborgs stad. Uppdraget är kopplat till Verksamhetsplan 2017-2019. Målet är 

att inom Familjen Helsingborg utveckla väl fungerande samarbetsformer och 

arbetssätt för att möta utmaningarna inom det prioriterade målområdet. Projektet 

föreslås genomföras som en projektanställning under 6 månader. Beräknad kostnad 

uppgår till 325 kkr. 

Samarbetskommitten beslutar 
att genomföra projektet under 2017 

samt att finansiering sker genom att disponera 325 kkr ur tidigare års 

ackumulerade överskott. 

§ 4 Årsredovisning 2016 med målavstämning Verksamhetsplan 2016 
Sekretariatschefen föredrar ärendet. Arets överskott uppgick till 1125 kkr och 

ackumulerat överskott till 3234 kkr. Andel helt eller delvis uppnådda mål uppgick 

till drygt 80 %. 

Samarbetskommitten beslutar 
att godkänna årsredovisning 2016 och lägga revisionsberättelsen till handlingarna 
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att ur det ackumulerade överskottet återföra 340 kkr avseende Leaderprojekt Food 

Evolution, 300 kkr avseende mångfaldsprojekt samt 50 kkr avseende Filmprojekt 

Emerich Roth. 

att översända årsredovisningen med bilagor till medlemskommunerna i syfte att 

sprida information om Familjen Helsingborg verksamhet på hemmaplan. 

att ändra huvudansvarig kommun avseende mätetal 5.7-5.11 Verksamhetsplan 

2017-2019 från Höganäs till Helsingborg. 

samt att uppdra åt kommundirektörsgruppen att ta hand om de slutsatser kring 

mål och måluppfyllelse som framkommit vid dagens analysarbete. 

§ 5 Eventuellt gemensamma regler för försäljning av fyrverkerier i 
kommunerna inom Familjen Helsingborg 

Styrelsen uppdrog vid sitt möte 170127 till kommundirektörsgruppen att utreda 

möjligheterna att skapa ett gemensamt regelverk inom Familjen Helsingborg 

avseende försäljning av fyrverkerier. Ärendet redovisas av Sofia Persson, 

Helsingborgs stad. 

Samarbetskommitten beslutar 
att inte vidta några åtgärder kring gemensamt regelverk avseende försäljning av 

fyrverkerier. 

§ 6 Utredning om ökad samverkan mellan räddningstjänstema inom 

Familjen Helsingborg 
Styrelsen uppdrog vid sitt möte 170127 åt kommundirektörsgruppen att arbeta 

fram ett underlag kring ökad samverkan mellan räddningstjänsterna inom Familjen 

Helsingborg. Emma Nordwall, Christer Ängehov och Daniel Nilsson 

räddningsförbundet Skåne Nordväst och Renee Mohlkert, Helsingborgs stad 

redovisar ärendet. 

Samarbetskommitten beslutar 
att intresserade kommuner tar upp ärendet på hemmaplan för att i närtid meddela 

förbundet om kommunen avser att gå vidare med en genomlysning i syfte att ta 

fram ett underlag till beslut om fortsatt process 

att för de kommuner där genomlysning skett antar ett inriktningsbeslut senast i 

oktober 2017 om de avser att gå vidare för att ansluta sig till förbundet 

samt att slutligt beslut för att gå med i förbundet meddelas senast juni 2018 med 

inträde i räddningsförbundet Skåne Nordväst senast 190101. 

lnformationspunkter 

§ 7 Kollektivtrafikfråga 
Ronny Sandberg, ordförande i kollektivtrafik.utskottet redovisar att utskottet 
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kommer att ha ett möte med presidiet i Region Skånes kollektivtrafiknämnd den 

26 april 2017. Ordföranden uppmanar styrelseledamöterna att senast 170412 maila 

in eventuella strategiska frågor som kan tas upp på mötet med kollektivtrafik

nämnden. 

§ 8 Arets mångfaldsinitiativ, prisutdelning 
From 2016 utlyses årligen en tävling i att sprida goda exempel och uppmuntra till 

initiativ för ökad mångfald på medlemskommunernas arbetsplatser. Carolina 

Larsson, personalchef Bjuvs kommun delar ut utmärkelsen som består av en 

prissumma på 15 000 kr och ett diplom. Arets pris går till bygglovsenheten på 

stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad som företräds av Jenni Wehrmann, 

enhetschef på bygglovsenheten. 

Tematisk uppföljning 

Anmälningar och rapporter 
- Justerat protokoll från den 27 januari är utsänt. 

- Nästa möte är den 2 juni i Helsingborg (OBS ändrad plats och tid för mötet 

13.30-16.30). 

Ordföranden avslutar mötet med att avtacka kommunchefen i Båstad, Katarina 

Pelin som kommer att sluta sin tjänst i Båstad och går vidare som förbundsdirektör 

på VA SYD. 

Ordföranden tackade för dagens möte och bjöd in till gemensam lunch. 

Vid protokollet 
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Il Peter Danielsson, ordförande Anders Månsson 


