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Justerat 2022-10-04       

Tid och plats: Krinova Kristianstad 2 juni 2022 kl. 11:00 – 15:30 
  
Deltagare 
Beslutande  Pierre Månsson, Kristianstads kommun (ordf.) 

Lena Wallentheim, Hässleholms kommun 

Anders Larsson, Hörby kommun 

Patric Åberg, Östra Göinge kommun 

Daniel Landin, Osby kommun 

Anders Tell, Kristianstad kommun 

Niklas Larsson, Osby kommun (från kl. 13:00) 

Filip Persson, Bromölla kommun 

Hanna Nilsson, Hässleholms kommun (till kl. 13:00) 

Anders Bengtsson, Östra Göinge kommun 

 

Övriga deltagare Camilla Palm, Kristianstads kommun 

Anders Johansson, Kristianstads kommun (till kl. 13:00) 

Bengt-Arne Persson, Hässleholms kommun 

Marie Wäppling, Bromölla kommun 

Merete Tillman, Östra Göinge kommun 

Irene Nyqvist, Hörby kommun  

Ida Abrahamsson, Skåne Nordost (sekreterare) 

Daniel Praoelev Östra Göinge  

Frånvarande Lars Johnsson, Hässleholms kommun 

Jenny Önnevik, Bromölla kommun 

Petra Gummesson, Osby kommun  

Cecilia Bladh In Zito, Hörby kommun 
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Protokoll Styrelsemöte 2 juni 2022 

§ 1. Välkommen 

Ordförande Pierre Månsson hälsade alla välkomna till dagens styrelsemöte 

§ 2.Föregående Protokoll 

Föregående mötesprotokoll från den 7 april redovisades. Inga anmärkningar 
fanns och protokollen lades till handlingarna.    

§ 3.Skånes Kommuner   

Förbundsdirektör Nina Mårtensson redovisade gällande Skånes kommuners 
utveckling och arbetet framöver.  

Skånes kommuner har gått från cirka 90 anställda till 50 anställda år 2020. 
Stommen för verksamheten är klar, men formerna för strategisk samverkan 
och nätverk diskuteras. Utvecklingen är inne i en period i förändringsarbetet 
där det ”flyter”, nu behövs det tid och fart för att komma i gång igen.  
Fokuset är ”värde för 33” och vad är bäst nytta för dessa. De strategiska 
områdena har tydlig viljeinriktning angående ambition och vad som behöver 
åstadkommas. Medlemmarna är med och formar verksamheten och behöver 
vara tydlig med vad som behövs. Detta behöver även förmedlas till Skånes 
kommuner. 

Just nu pågår bland annat en genomlysning av upphandlingsverksamheten, hur 
ska Skånes kommuner samverka och med vilken inriktning. Frågor som 
diskuteras kopplat till samverkan inom Skånes kommuner är IT-organisation 
och Hälsoorganisationen. Regionalplanering, finns det ett behov att Skånes 
kommuner medverkar i frågorna, dessa drivs av region Skåne i dialog med 
kommunerna enskilt.  

Frågor / Diskussion 

Efterlyser gemensamma nätverk koppla till specialistfunktioner. Skånes 
kommuner har idag enbart 5 nätverk från cirka 80 tidigare. Vilka nätverk ska 
finnas samt var och hur ska det samverkas? Nätverken samt kurs och 
kompetensverksamheten är saknade, dessa var en del av det sammanhållande 
kittet för Skånes kommuner. Det skapade plattformar för samverkan och 
dialog. Hur ser planen ut framöver för dessa? 

Kompetensutveckling/utbildning har lagts ner. Upplägget var att det skulle 
vara självfinansierande, men det fungerade inte under pandemin. 
Kurs/konferensverksamhet skulle kunna göras tillsammans med andra aktörer, 
exempelvis externa aktörer. Hur kan det drivas vidare?  
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Det behövs bättre kontakt med medlemskommunerna och ägarna så att det 
inte skapas nätverk utan förankring.  

Det behöver tydliggöras vilka frågor som ska ta på Skånes kommuner och 
vilka frågor som ska tas på Skåne Nordost? Kommundirektörerna behöver 
vara en del av vilka fokusområde som är viktiga inom vilken organisation när 
det gäller nätverken.   

Prata med ”en röst” mot Stockholm, viktigt att vi är överens och hittar frågor 
som vi måste driva för att utveckla Skåne. Svårt att ”skapa” rösten eftersom 
många drar åt olika håll.   

Energikontor Sydost – Hur är reaktionerna? Hittills bara en som inte hoppat 
på. Region Skåne har inte bestämt sig än, kostnad 200 000kr.  

Lena Wallentheim och Anders Tell redovisade arbetet i Skånes 
kommuners styrgrupp för gymnasiesamverkan  

Styrgruppens uppdrag; Vårda och utveckla samverkansavtalet för gymnasiesamverkan, 
Värna Fritt sök i Skåne  

Styrgruppen tillsattes för ca 1år sedan, 9 ledamöter. Representationer från hela 
Skåne.  

Gruppen är inne i analysfasen – hur funkar det, vilka platser finns och var 
saknas det platser. Diskussioner pågår om vad man ska gå vidare med nu, 
vilken inriktning.  
Lunds kommun vill säga upp avtalet kopplat till ”fritt sök i Skåne”, eftersom 
det missgynnar deras egna elever. Diskussioner och undersökning av nuläget 
pågår för att få en helhetsbild av läget.  

Gruppen har en god bild över kostnader och prisskillnader mellan regioner, 
exempelvis har Stockholm en gemensam prislista, ska Skåne kanske tillämpa 
detta också. 

Nu diskuteras prioritering av arbetet framöver, till jul ska det presenteras 
konkreta förslag. Gruppen ska då hantera utbud och dimensionering samt 
prislista. Förslaget är en trestegs raket, för att kunna hantera 
förändringsarbetet.  

Gruppen bevakar även lagförändringar, utifrån Lars Stjernkvist utredning SOU 
2022:33 Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial 
utbildning Om förslaget går igenom ligger ett åläggande att samverka samt att 
bevaka näringslivets behov av kompetens.  
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Friskolor är en utmaning gällande utbud och dimensionering. Hur hanteras 
denna frågan för att hantera behov och tillgång… En stor utmaning att ta sig 
igenom.  

§ 4.SKNO – En kort resumé 

Kort uppdatering från arbetet i Skåne Nordost, se presentation för detaljerad 
info.   

Uppdatering Trygghetscentralen  

Kort uppdatering om nuläget gällande planerad bolagsstämma samt 
konstituerade styrelsemöte den 21 juni.  

Utöver det pågår arbete med att presentera en budget, ta fram handlingar till 
bolagsstämma och styrelse.  

Till Bolagsstämma behöver bara Kristianstad kommun vara med, men 
styrelsen för SKNO får inbjudan. Därefter bestämmer kommunerna själva om 
dom har möjlighet att representera på bolagsstämman. Styrelseledamöterna 
behöver vara på plats fysiskt för att de ska vara beslutsföra.  

Näringslivsdagen 2022  

Redovisning av besöksstatistik, utvärdering samt viss kostnadsestimering.  

Diskussion om nästa års näringslivsdag utifrån förutsättningar och föregående 
års synpunkter. Frågan diskuteras i kommundirektörsgruppen i september och 
förslag för näringslivsdagen 2023 presenteras för styrelsen den 2 oktober.  

Omvärldsdag 2022  

Presentation av omvärldsdagen SKNO som går av stapeln den 2 dec kl. 9-15 i 
Hässleholm. Kan vara svårt att veta vilka politiker som ska bjudas in, beroende 
på valresultat. Inbjudan skickas till SKNO styrelse, därefter får varje kommun 
avgöra vilka som ska närvara. Förutom politisk ledning är målgruppen ledning 
och strategiska tjänstepersoner, varje kommun avgör deltagande.  

Enkät – frågor  

För att kunna ge bra förutsättningar och en introduktion för både nya och 
gamla styrelsemedlemmar inför den nya mandatperioden, vill vi gärna att ni 
svarar på ett par frågor. Syftet är att era svar ska ge underlag för rätt 

information och medskick till Skåne Nordosts nya styrelse 2023-2026.   

   
Länk till enkäten skickas ut separat, besvara den gärna.  
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§ 5.Övrigt  

Representant i Regionplanerådet Region Skåne behöver väljas efter att Peter 
Johansson har slutat. 
Beslut: Camilla Palm valdes som ersättare till Peter Johansson i 
Regionplanerådet Region Skåne.  

 
Tillväxtmotorn Kristianstad – Hässleholm  
Det finns tyvärr inga förutsättningar att nuläget att jobba med vidare med 
tillväxtmotorn Kristianstad – Hässleholm, detta på grund av spänningen 
gällande Högskolan Kristianstads placering.  
Frågan kommer även att ändra förutsättningarna för samverkan Skåne 
Nordost. 

 
Kommentar: Vi har inte råd att ha konflikter utan vi måste samverka mellan 
kommunerna. Håller inte Kristianstad och Hässleholm ihop förlorar vi kraft. 
Det är viktigt för små kommunerna att samverkan fungerar, det blir 
attraktionskraft när vi håller ihop i frågorna.  
 
För att fortsätta diskussionen kommer Kristianstad – Hässleholm att boka en 
gemensam tid för dialog och samtal om hur man går vidare.  

§ 6.Yrkeshögskolan (YH) Skåne Nordost  

Madeleine Leth och Henric Fröjdh ger en Lägesuppdatering gällande YH-
verksamheten i Skåne Nordost. 

Se Powerpoint presentation.  

YH är mer än en utbildningsfråga, det är en tillväxtfråga för utveckling av 
Skåne Nordost med omnejd.  

YH SKNO har lyckats bra med att både få nya utbildningar och att får behålla 
utbildningar efter omsök. Den största utmaningen är dialogen med företagen 
för att undersöka intresse för att ta emot praktikanter och för att tillgodose 
deras behov av personal med rätt utbildning. Dialoger med företagen pågår 
kontinuerligt, men det kan alltid utvecklas.  

§ 7.Näringslivsfrågor Skåne Nordost  

Fredrik Persson och Tina Gunnarsson återkopplar från näringslivsgruppen.  

Se presentation.  

Det pågående övergripande arbetet i näringslivsgruppen presenterades, även 
delresultat från projekt Förenkla helt enkelt 2.0 redovisades. Sammanfattning 
från detta skickas ut som eget dokument.  
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§ 8. Avslut 

Mötet avslutades med en önskan om en trevlig sommar.  

Nästa styrelsemöte 4oktober  

 


