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Justering

Plats och tid

Vinterstallet, Kristianstad
2017-09-28, klockan 09.00-12.00 samt Rådslag
Boende 13.00-16.00

Beslutande

Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande)
Anders Tell, Kristianstad
Peter Johansson, Kristianstad
Lena Wallentheim, Hässleholm
Jenny Önnevik, Bromölla
Rolf Mårtensson, Bromölla
Stefan Borg, Hörby
Susanne Meijer, Hörby
Marika Bjerstedt-Hansen, Osby
Patric Åberg, Östra Göinge
Anders Bengtsson, Östra Göinge

Övriga deltagare

Christel Jönsson, Kristianstad
Bengt-Arne Persson, Hässleholm
Marie Wäppling, Bromölla
Jonas Rydberg, Östra Göinge
Johan Eriksson, Hörby
Malin Wildt-Persson, Skåne Nordost (sekreterare)

Gäster

Tommy Johansson, Östra Göinge (3a)
Frida Gustavsson, praktikant SKNO

Frånvarande:

Pär Palmgren, Hässleholm
Niklas Larsson, Osby
Petra Gummeson, Osby

Utdraget bestyrkes
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§ 19
Strategiskt område Näringsliv
a. TÖS
Projektet går nu över från planerings- och analysfas till genomförandefas. Vi har 110
företag rekryterade och drygt 1500 medarbetare, allt enligt plan. Det finns företag i
bägge spåren från alla kommuner enligt de kriterier projektet satte upp från början.
Styrelsen ber om att få en mer djupgående information under senhösten när
genomförandefasen kommit igång ordentligt.
Utvecklingsledaren får i uppdrag att förse styrelsen med deltagande företag när
slutlistan är klar.
b. Destinationsutveckling
Rör sig framåt enligt plan utifrån uppdraget att leverera ett förslag på framtida
samarbete på styrelsemötet den 7 december.
c. Näringslivsdagen
Dagen har genomförts och styrelsens ordförande inleder med positiv återkoppling på
dagens genomförande. Drygt 600 besökare på plats varav merparten företag.
Utvärderingsenkäter är utskickade till besökare, utställare och talare. Styrelsen ger
återkoppling till några förbättringsförslag som utvecklingsledaren får i uppdrag att ta
vidare till planeringsarbetet inför nästa år.
Styrelsen beslutar nästa års dag till den 17 september på Kristianstad Österlen Airport
och ger utvecklingsledaren i uppdrag att samla en arbetsgrupp för vidare planering av
dagen.
§ 20
Strategiskt område Arbetsmarknad & Kompetensutveckling
Inget att rapportera
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§ 21
Samhällsplanering & Infrastruktur
a. Remiss Regional Transportinfrastrukturplan 2018-2029
Region Skåne har av regeringen fått i uppdrag att upprätta en ny Regional
transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för åren 2018- 2029, den preliminära ramen är 4
442 miljoner kr. Planen avser investeringsåtgärder på i huvudsak det statliga vägnätet i
Skåne. Cykelvägsplanen för Skåne är en bilaga till RTI-planen, i den prioriteras
åtgärder för cykel på det statliga vägnätet. Ett förslag till miljökonsekvensbeskrivning
har tagits fram och är ett underlag till prioriteringar i RTI-planen. Tommy Johansson,
Östra Göinge presenterade det förslag på underlag till yttrande som arbetsgruppen
tagit fram.
SKNO:s styrelse ställer sig bakom föreslaget underlag till yttrande och skickar det
vidare till medlemskommunerna med uppmaning att ställa sig bakom med eventuella
kommunspecifika tillägg.

b. Strukturplanen
Enligt planen för Strukturplansarbetet i SKNO genomfördes under eftermiddagen
dialogmöte kring ”En god boendemiljö”, en fortsättning på uppstarten kring
sakområdet som påbörjades på styrelsemötet innan sommaren. En återrapport från
diskussioner kommer efter sammanställning från Lisa Källström.

§ 22
Strategiskt område Tillväxtmotorn Kristianstad Hässleholm
Inget att rapportera

§ 23
EU-kontor SKNO
a. Förfrågan om medlemskap från Örkelljunga kommun
Charlotta Kabo Stenberg, kommunchef Örkelljunga kommun, har ställt en förfrågan till
Skåne Nordost om möjligheten för dem att bli medlemmar i SKNOs EU-kontor.
Styrelsen ställer sig bakom ett utökat medlemskap med en kommun till och ger i
uppdrag åt utvecklingsledaren och EU-kontor Skåne Nordost att ta fram ett förslag på
avtal för medlemskap samt ta en dialog med Örkelljunga kommun om detta. Slutligt
beslut om eventuellt medlemskap 2018 tas på styrelsemötet den 7 december.
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§ 24
Övrigt
a. Almedalen 2017
Utvecklingsledaren ger en kort rapport från vårt deltagande i Almedalen. Styrelsen
hade att ta ställning till om vi ska delta även 2018. Diskussion i styrelsen om
deltagande, finns för och emot då det är valår. Viktigt att vi, om vi ska delta 2018, har
ett lika tydligt budskap/program som i år.
Styrelsen tilldelar utvecklingsledaren och Karin Kroon-Gunnarsson ett nytt uppdrag att
ta fram förslag på upplägg till styrelsemötet i december för slutligt beslut. I förslaget
ska inrymmas olika alternativ för
a. Deltagande enligt samma paket som i år
b. Deltagande på annat sätt
c. Alternativ användning av finansieringen för spridning och påverkan kopplat
till SKNOs uppdrag
b. Resa till Bryssel
Vi har fått förfrågan från EU-kontoret kring intresse för gemensam resa till Bryssel
2018.
Styrelsen beslutar avvakta med resa till våren 2019 då det kan bli förändringar i
styrelsens sammansättning i och med valet 2018 och ser det som mer lämpligt att göra
resan då en eventuellt ny styrelse är på plats. EU-kontor SKNO får i uppdrag att ta
fram ett första utkast på upplägg för resan till första styrelsemötet efter valet 2018 i
samråd med utvecklingsledaren.
c. Handslaget mellan Skåne Nordost och EU- och handelsminister Ann Linde
Under Europaforum ingick Skåne Nordost ett s k handslag med EU- och
handelsminister Ann Linde.
Styrelsen fastslår handslaget enligt förslag.
Styrelsen bedömning är att största möjlighet att få stor närvaro bland inbjudna
politiker och tjänstemän är att erbjuda utbildningen i ett gemensamt paket men med
genomförande i respektive kommun.
Styrelsen ger i uppdrag till EU-kontor SKNO i samarbete med utvecklingsledaren att
a. Ta fram ett utbildningspaket på max 2 h med information om EU samt hur vi
arbetar med EU-frågor i våra kommuner. Utbildningen genomförs i respektive
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kommun under våren vid tidpunkter beslutade av respektive kommun och med
målgruppen politiker och tjänstemän. Respektive kommun avgör själva vilka
deltagare som eventuellt behöver prioriteras.
b. Ta fram en liknande men fördjupad utbildning för SKNOs styrelse som
genomförs under våren 2018 i samband med ordinarie styrelsemöte.
c. Ta fram en kompletterande utbildning på 1-2 timmar för samtliga
kommunstyrelser i SKNO som genomförs gemensamt under våren 2019 i
samband med SKNO-informationsdag.

d. Delårsbokslut
Styrelsen godkänner delårsbokslutet enligt presenterat förslag.

e. Utkast budget 2018
Styrelsen godkänner ramarna för budget 2018 inklusive överföring av eventuellt icke
utnyttjade medel från årets budget, enligt lagt förslag och ger utvecklingsledaren i
uppdrag att återkomma med ett slutligt förslag för beslut till mötet i december.
Styrelsen poängterar att tidigare lagd plan för att nå nollresultat och alltid ha minst
500 000 i sparat kapital ska gälla.
f. Val av styrelsemedlem
Anders Tell väljs in som adjungerad i styrelsen och ersätter tidigare adjungerad från
Kristianstad kommun, Heléne Fritzon.
g. Styrgruppen för Strukturbild Skåne
Styrelsen beslutar att Anders Tell, Kristianstad kommun (ersätter Pierre Månsson),
Lena Wallentheim, Hässleholms kommun samt Patric Åberg, Östra Göinge kommun
representerar våra sex kommuner i Styrgruppen för Strukturbild Skåne.
Utvecklingsledaren får i uppdrag att meddela ändringen till ansvarig på Region
Skåne.
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