
 

 

Styrelseprotokoll 

2022-02-03       

Tid och plats  Teamsmöte 3 feb 2022 kl. 9 – 12   
  
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 

Irene Nyqvist, Hörby kommun 

Petra Gummeson, Osby kommun 

Merete Tillman, Östra Göinge kommun 

Ida Abrahamsson, Skåne Nordost (sekreterare) 

  

Frånvarande Anders Bengtsson, Östra Göinge kommun 
 

 

  

Inbjudna  Micael Svensson 
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Protokoll Styrelsemöte 3 feb 2022 

§ 1. Välkommen 

Ordförande Pierre Månsson hälsade alla välkomna till dagens digitala 
styrelsemöte. 

§ 2. Föregående mötesprotokoll 

Föregående Styrelseprotokoll beslutades och lades till handlingar efter följande 
justering;  

Under rubrik Trygghetscentralen tas stycke 3 bort, ”Viktiga ställningstagande att 
diskutera…” 

§ 3. Utvecklingsplan 2022 med budget 

Utvecklingsplanen med budget för 2022 redovisades, se presentation från 
styrelsemötet.  

Utvecklingsplanen beslutades och lades till handlingarna.  

§ 4. Årsredovisning 2021 med bokslut  

Årsredovisningen med bokslut för 2021 redovisades, se presentation från 
styrelsemötet.  

Justering i styrelsens sammansättning, Anders Tell är beslutande och Peter 
Johansson adjungerad.  

Justering avseende avskrivna skulder, avskriven skuld från Perstorp är 170tkr. 
Står fel i brödtexten men rätt i tabellen med noter.  

Årsredovisningen med bokslut för 2021 beslutades och lades till handlingarna 
efter justeringar. 

§ 5. Övrigt  

Skånes Kommuner  
Diskussion gällande Skånes kommuners verksamhet framöver, vad kommer att 
finnas och vad erbjuds kommunerna?  
Beslut: Lyfte frågan som ärende till styrelsen i april. Kommundirektörerna får i 
uppdrag att förbereda ärendet!  

Ärende Stambanan   
Diskussion gällande Hässleholms inriktning kopplat till stambanan och 
Hässleholms roll som stationsort.  
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§ 6.Trygghetscentralen 

Slutrapport 

Projektledare Micael Svensson föredrar slutrapport Trygghetscentralen.  
Rapporten lades till handlingarna.  

Status  

Ekonomi – nuläge  
Samtliga kommuner har lämnat in uppgifter om kostnaderna för 2021 för de 
tjänster som antas bli Trygghetscentralens initiala tjänster. Siffrorna behöver 
kvalitetssäkras.  
Intäkter – 13 180tkr 
Kostnader – 13 200tkr  
 
Förslag till prissättningsmodell presenterades, samt tidsplanen för budget och 
ekonomidelen.  
 
Juridiska dokument, dvs Bolagsordning, aktieägaravtal och Ägardirektiv är 
under framtagande och på remiss hos kommunerna.  
Fortsatt arbete – Organisationen uppstartsfas.  
Förslag från kommundirektörerna att Andreas Bengtsson initialt blir VD och 
Oscar Nilsson blir ordförande i styrelsen.  
Fråga till styrelsen, är det ok med två representanter från Kristianstad i 
ledningen.  
Synpunkt på att det är viktigt att undvika slagsida, samtidigt är det bra med en 
närhet mellan VD och ordförande i uppstartsskedet.  
Klargör i underlaget som presenteras den 17mars, att det är initialt under en 
kortare period förslagsvis 2år 
 
De tjänstepersoner som är tänkta att ingå i styrelsen kan utgöras av de som 
idag är representerade i arbetsgruppen. Representanter från HR, VoO, 
Teknik/IT, avtal och ekonomi. Till detta behöver även upphandlingssidan vara 
representerad.  
 
Bolagen är nästa steg, det är viktigt att det finns en plan för detta. Bolagen är 
angelägna om att komma med i Trygghetscentralen så tidigt som möjligt.  
 
Rapporten lades till handlingarna.  

§ 7. Avslut  

Tack för idag.  

 


