
 

 

Styrelseprotokoll 

2022-12-06       

Tid och plats: Wanås Slott Östra Göinge, 6 dec 2022 kl. 9 – 13 
  
Deltagare 
Beslutande  Camilla Palm, Kristianstads kommun (ordf.) 

Ulrika Tollgren, Kristianstad kommun 

Lena Wallentheim, Hässleholms kommun 

Filip Persson, Bromölla kommun 

Jenny Önnevik, Bromölla kommun 

Anders Larsson, Hörby kommun 

Niklas Larsson, Osby kommun 

Daniel Landin, Osby kommun 

Patric Åberg, Östra Göinge kommun 

Göte Färm Östra Göinge kommun 

 

Övriga deltagare Ian Fernheden, Kristianstad kommun adjungerad 

Lina Bengtsson, Hässleholms kommun adjungerad 

Anders Johansson, Kristianstads kommun  

Bengt-Arne Persson, Hässleholms kommun 

Marie Wäppling, Bromölla kommun 

Irene Nyqvist, Hörby kommun  

Merete Tillman, Östra Göinge kommun 

Ida Abrahamsson, Skåne Nordost (sekreterare) 

 

Frånvarande Petra Gummesson, Osby kommun 

Cecilia Bladh In Zito, Hörby kommun 

Hanna Nilsson, Hässleholms kommun  
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Protokoll Styrelsemöte 6 dec 2022 

Dagordning  

Välkommen  

• Incheckning – Presentationsrunda  

• Godkännande av dagordning  

• Föregående mötesprotokoll – Bilaga 1  

Paus   

Skåne Nordost   

• Verksamhet 2018-2022  

• Verksamhet 2023  

• Utvecklingsplan 2024-2027  

• Återkoppling styrelsen enkät   
Ida Abrahamsson  
EU – Kontoret   

• Möjligheter nya programperioden  

• Projekt    
Ludvig Einarsson  

Paus   

Överförmyndare  

Avslut - Nästa möte 31jan  

Avtackning och Lunch  

 

§ 1. Välkommen 

Nytillträdde ordförande Camilla Palm hälsade alla välkomna till dagens 
styrelsemöte.  

En kort presentationsrunda för alla nya och gamla ledamöter i styrelsen.  

§ 2.Godkännande av dagordning 

Dagordningen godkändes och lades till handlingarna. 

§ 3. Föregående protokoll  

Inga anmärkningar fanns och protokollet lades till handlingarna.    

§ 4.Skåne Nordost – informationsärende 

Information från Skåne Nordost kontoret och EU-kontoret gällande 
kommande arbete för Skåne Nordost 2023.  

Kort resumé från föregående mandatperiod;  
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Ett 20-tal projekt har genomförts under perioden, ex. Tillväxt Östra Skåne 
(TÖS) Unga delaktighet och Trygghetscentralen. Utöver projekt har även ett 
antal gemensamma remissvar tagit fram bla. Yttrande till regionplan för Skåne 
2022-2040. 

Förutsättningar 2023 

Budgetläget för 2023 är något ansträngt, men täcks upp av föregående års 
överskott. Åtgärder för att balansera budgeten behöver effektueras under 2023. 
Budgeten och utvecklingsplanen för 2023 beslutas på nästa styrelsemöte den 
31 januari.  

Under 2023 kommer utvecklingsplanen för 2024-2027 att tas fram. 
Information/utbildning om Skåne Nordost för ordinarie ledamöter samt 
styrelsen kommer att genomföras.  

Lansering och kommunikation av SKNO projektverksamhet. 

Snapphaneledprojektet fortsätter och avslutas under 2023. Fler gemensamma 
projekt kommer att presenteras och startas upp.  

Sveriges bästa näringslivsdag (SBND) kommer att pausas för uppdatering och 
återkomma under 2024. Därefter är förslaget att genomföra det vartannat år. 
Utvärdering av SBND kommer att genomföras 2023. 

Information EU- kontoret  

Utbetalda EU-medel för perioden 2012-2022 har passerat 300Mkr!  

Ludvig föredrog de olika programmen och möjligheten att söka pengar från 
dessa, samt vilka projekt som SKNO har genomfört inom respektive program.  

För mer info se presentation från mötet. 

§ 5.Överförmyndare 

Hörby, Osby och Östra Göinge har sagt upp sitt samarbetsavtal med Höör 
som ansvarar för administrationen av överförmyndarverksamheten. 
Uppsägningstiden är ett år och en ny lösning behöver komma på plats så fort 
som möjligt.  

Frågan har diskuterats i kommundirektörsgruppen och alla ser en fördel med 
att göra det i samverkan. Förutsättningar finns att utreda frågan vidare, men 
det behöver ske skyndsamt för att hitta en lösning så fort som möjligt. 
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Utredningen behöver fastställa om det finns möjlighet att ingå i samverkan 
gällande gemensamt kansli. Därefter kan man titta på detaljerna kopplat till 
verksamheten. 
Syftet är att utreda ett gemensamt kansli för överförmyndaren, nämnderna 
ligger kvar hos respektive kommun. 
Kommundirektörerna vill ha styrelsens uppdrag för att gå vidare med att 
undersöka möjligheterna för en samverkan.  

Synpunkter;  
Det är viktigt att det blir en tillgänglig verksamhet, så vi inte landar i samma 
läge vi är idag. Någon måste svara i telefon helt enkelt.  

Eftersom vi har en samverkan sedan tidigare kan det bli enklare eftersom vi 
har en etablerad plattform. Det är skönt att jobba med någon som vi redan 
känner oss trygga med.  

Det behöver tillsätta sen referensgrupp med berörda godemän.  

Bromölla är intresserade, dagens lösning är sårbar.  

Styrelsen ställer sig positiva, men vill ha en tidsplan för utredningen. 
Kommundirektörerna kommer även att lägga in ärendet på SKNO 
kommundirektörsmöte.  

Beslut att tillsätta en utredning för att undersöka möjligheterna till en 
gemensam överförmyndare.  

§ 6.Övrigt 

Ska representanterna i Regionplanerådet Region Skåne vara detsamma som 
idag?  

I ordinarie råd sitter: 
 Lena Wallentheim - Hässleholm 

 Cecilia Bladh In Zito - Hörby 

 Camilla Palm – Kristianstad 

 Niklas Larsson – Osby 

 I utökade rådet ingår även Jenny Önnevik – Bromölla  
 
Beslut att nuvarande representanter ska vara kvar i rådet.  

 
Nästa möte 31januari Hörby 

 

Avslut och avtackning med efterföljande lunch.  


