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2022-03-17       

Tid och plats  Teamsmöte 17 mars 2022 kl 13:30 – 14.30 
  
Deltagare 
Beslutande  Pierre Månsson, Kristianstads kommun (ordf.) 

Lars Johnsson, Hässleholms kommun 

Lena Wallentheim, Hässleholms kommun 

Anders Larsson, Hörby kommun 

Jenny Önnevik, Bromölla kommun 

Cecilia Bladh In Zito, Hörby kommun 

Patric Åberg, Östra Göinge kommun 

Daniel Landin, Osby kommun 

Anders Tell, Kristianstad kommun 
Niklas Larsson, Osby kommun 
Filip Persson, Bromölla kommun 
Hanna Nilsson, Hässleholms kommun 

  

Övriga deltagare Peter Johansson, Kristianstads kommun 

Anders Johansson, Kristianstads kommun 

Bengt-Arne Persson, Hässleholms kommun 

Marie Wäppling, Bromölla kommun 

Merete Tillman, Östra Göinge kommun 

Ida Abrahamsson, Skåne Nordost (sekreterare) 

  

Frånvarande Anders Bengtsson, Östra Göinge kommun 
Irene Nyqvist, Hörby kommun  
Petra Gummesson, Osby kommun  
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Protokoll Styrelsemöte 17 mars 2022 

§ 1. Ärende Trygghetscentralen  

Ordförande Pierre Månsson hälsade alla välkomna till dagens digitala 
styrelsemöte gällande fastställande och beslut om Trygghetscentralen.  

Bilagor till mötet; 

• Bolagsordning,  

• Aktieägaravtal  

• Ägardirektiv  

• Tjänsteskrivelse för Trygghetscentralen   

• Slutrapport Projekt Trygghetscentralen SKNO  

• PWC- rapport Förstudie larm- och säkerhetscentral. 

Synpunkter och föreslag till ändringar gällande dokumenten 

Förslag ändring Ägardirektiv 3.3 Bemanning och arvodering, Första raden 
föreslås ändras från ”Eftersom ledamöterna utföruppdraget…”  till ”Om ledamöterna 
utföruppdraget…”. 

Det är okej att styrelsens sammansättning inte fastslås i bolagsordningen. Men 
det är viktigt att beakta de diskussionerna som har varit sedan tidigare gällande 
att det ska vara tjänstepersoner som representerar i styrelsen. Ändras 
skrivningen till om, öppnar det upp för tolkning av representationen.  

Ändringen tillstyrks inte av styrelsen, föreslagen skrivning gäller.  

Förslag ändring Ägardirektiv 5 Samordning och dialog. Förslag att ändra 
antalet ägardialoger från minst en gång per år, till två gånger per år. Det finns 
behov av tätare ägardialoger i uppstartsfasen.  

Ändringen tillstyrks och ändras därmed till minst två gånger per år.  

Fråga avseende ägardirektiv 2.2 Bolagets uppdrag. Första punkten ”arbeta med 

trygghetsskapande åtgärder inom det drabbade sammanhanget i ägarnas 

kommuner”. Förtydligande avseende vad som avses med ”drabbade 

sammanhanget”.  

Redaktionell ändring av punkten för att förtydliga vad som avses.   

Att bolaget inte får ingå borgen står på två ställen, ägardirektivet 3.2.1 samt 

aktieägaravtalet §9. Redaktionell ändring.  
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Synpunkt gällande tjänsteskrivelsen. Hörby vill att skrivningen förtydligas 
avseende de ekonomiska konsekvenserna för kommunen, vad kommer det att 
kosta att bli delägare.  

Hörby kommun kommer att ingå i Trygghetscentralen stegvis, beroende på de 
åtagande de har idag med andra aktörer. Detta behöver förtydligas i 
skrivningen.  

Frågorna tas vidare till kommundirektörsgruppen och kommundirektören i 
Hörby för vidare behandling.  

Fråga avseende namnet Trygghetscentralen AB. Kan det skapa en förväntan 
eller missuppfattning och bolagets verksamhet. Viktigt att förtydliga att det är 
en operativ verksamhet.  

Frågan gällande namnet tas vidare till kommundirektörsgruppen för 
diskussion.  

Beslut från styrelsen att skicka ärendet Trygghetscentralen vidare med de 
ändringar som togs upp, till respektive kommun för att behandla ärendet 
internt 

Tack för idag.  


