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Tid och plats: Näsby gård Kristianstad 4 okt 2022 kl. 9 – 15 
  
Deltagare 
Beslutande  Pierre Månsson, Kristianstads kommun (ordf.) 

Lena Wallentheim, Hässleholms kommun 

Anders Larsson, Hörby kommun 

Daniel Landin, Osby kommun 

Anders Tell, Kristianstad kommun 

Filip Persson, Bromölla kommun 

Hanna Nilsson, Hässleholms kommun  

Lars Johnsson, Hässleholms kommun 

Jenny Önnevik, Bromölla kommun 

 

Övriga deltagare Anders Johansson, Kristianstads kommun (till kl. 11:00) 

Bengt-Arne Persson, Hässleholms kommun 

Petra Gummesson, Osby kommun 

Merete Tillman, Östra Göinge kommun 

Irene Nyqvist, Hörby kommun  

Ida Abrahamsson, Skåne Nordost (sekreterare) 

 

Frånvarande Marie Wäppling, Bromölla kommun 

Niklas Larsson, Osby kommun  

Patric Åberg, Östra Göinge kommun 

Cecilia Bladh In Zito, Hörby kommun 

Anders Bengtsson, Östra Göinge kommun 

Camilla Palm, Kristianstads kommun 
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Protokoll Styrelsemöte 4 okt 2022 

Innehåll  

Välkommen  
 Incheckning   
 Godkännande av dagordning  
 Föregående mötesprotokoll – Bilaga 1  

Delårsbokslut SKNO - Bilaga 2  

SKNO yttrande Regionplan – återkoppling   
Sissi Sturesson  

Paus   

Region Skåne - Beslutad Regionplan   
Vad händer nu i genomförandet?  
Lina Wedin o Max Thulin Region Skåne   

Paus   

Rapport SKNO   
 Projektverksamhet 2023 – Projektmall Bilaga 3   
 Aktuella projekt  

Lunch   

Dialog - Styrelse 2023  
 ”Enkäten”  
 Planering inför 2023 – Bilaga 4  

EU – Kontoret   
Info om nya programperioden och inriktning  
Ludvig Einarsson  

Övrigt   

 Nästa möte – Jul  

 

§ 1. Välkommen 

Ordförande Pierre Månsson hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte 

§ 2.Föregående Protokoll 

Föregående mötesprotokoll från den 2 juni redovisades. Inga anmärkningar 
fanns och protokollen lades till handlingarna.    

§ 3. Delårsbokslut 2022 

Delårsbokslutet redovisades.  

Enligt prognosen kommer budget gå 623 000kr plus, detta då invånarantalet 
ökad mer än förväntat i Höör och Perstorp och projekt inkomna till 
projektverksamheten uppgår endast till ett projekt.  
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Kostnaderna till Näringslivsdagen blev lägre än förväntat, ett överskott på 
helåret är att vänta.  

Vinnova projektet innovationsekosystem för Östra Skåne förväntades generera 
en kostnad på 20 000kr, i stället betalades medel ut.  

Delårsbokslutet godkändes och lades till handlingarna.  

§ 4. SKNO – Yttrande regionplan – Återkoppling  

Sissi Sturesson redovisar regionplanegruppens sammanställning över SKNOs 
inlämnade yttrande och utfall i beslutad regionplan för Skåne.  

Några frågor som fortfarande kvarstår och som är viktiga att beakta i det 
kommande arbetet med regionplanen är bland annat;  

 Regionplanen behöver vara mer framåtsyftande  
 Buss och tåg behöver viktas lika för att säkerställa en hållbar 

samhällsutveckling även i de kommuner och tätorter som inte har tillgång 
till tåg. På sidan 41 under rubriken: ”Att samarbeta och sömlöst förflytta sig över 
gränser är nu en självklarhet” står det inget om att kunna åka till och från 
Skåne med buss utan enbart med tåg. Detta är negativt kopplat till en 
eventuell Skåneexpresslinje Kristianstad – Älmhult. 

 De mellanregionala frågorna behöver förstärkas. Bland annat behöver 
regionplanen ta tydligare ställning för Sydostlänken och dess betydelse för 
näringslivet i regionen.  

 Klassning av noder behöver tydliggöras och klassas i samråd med 
kommunerna. Kriterierna för klassningen behöver ses över och anpassas 
efter förutsättningarna i nordöstra Skåne.  

 
Den regionplanegrupp som har arbetat med framtagande av yttrande kommer 
att kvarstå med syfte att bevaka regionens genomförande av regionplanen och 
upprätthålla den gemensamma kunskapen om SKNO förutsättningar och 
inriktning. Gruppen kommer att träffas max 2 gånger per år.  

§ 5. Region Skåne – Beslutad Regionplan  

Information från Lina Wedin och Jesper Borgström kopplat till den beslutade 
regionplanen för Skåne.  

Presentationen biläggs protokollet.  
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§ 6. Rapport SKNO  

Redovisning av pågående projekt;  

Externa projekt  

 Sommarföretagen 2022  
 Våga ta steget 
 Förenkla helt enkelt  
 Snapphaneleden  

 
Interna Projekt  

 SKNO – ny hemsida 
 Omvärldsdagen 2022  
 Planeringsarbete för 2023 

Mer information finns i bilagd presentation för mötet. 

Redovisning av förslagen projektmall kopplat till projektverksamheten för 
SKNO. Mallen bilagd kallelsen.  

Beslut: Att anta projektmallen för Skåne Nordost projektverksamhet.   

§ 7. Dialog – Styrelse 2023 

Enkäten 
Styrelsen fick möjlighet att besvara den enkät som presenterades på 
styrelsemötet den 2 juni. Framtill dagens möte hade 3 svar kommit in på 
enkäten. Syftet är att göra en nulägesanalys för att kunna planera den nya 
styrelsens arbete.  

Planering 2023 
Presentation av utkast till mötesdatum 2023, inväntar kommunernas slutliga 
mötesplanering för 2023 för att fastställa datumen. Förslaget är att för 2023 
lägga in ett mötesdatum extra (totalt 7 möte) samt att ett av dessa tillfälle är 
med övernattning. Förslaget är att genomföra 2 dagars möte i april.  

Kommunstyrelseledamöterna i de respektive kommunerna kommer att bjudas 
in till utbildningsdag med Skåne Nordost, förslaget är att genomföra det i 
februari 2023. Inväntar förslag på datum kopplat till kommunernas 
sammanträdesdatum.  
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§ 8. EU-kontoret  

Ludvig redovisade EU-kontorets pågående arbete och projekt. Stort fokus nu 
på öppnandet av EU-programmen och möjligheten att söka nya projekt.  

Tematiska område som är i fokus för den nya perioden är;  

 Kompetensförsörjning 
 Unga i utanförskap/utanför arbetsmarknaden  
 Näringsliv 
 Klimat, energi och hållbar mobilitet  
 Digitalisering  
 Hållbar stadsutveckling/centrumutveckling  

Frågeställning: Saknas något område när det gäller vår bevakning av EU-
finansiering? 

 
Medskick: Hur vill nya styrelsen bevaka arbetet med EU-finansiering? 
 
Presentationen biläggs protokollet.  

§ 9. Övrigt 

Julavslutning 6dec Wanås.  

Avslut o Kaffe   

 


