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Inledning
2021 ytterligare ett år som har präglats av pandemins restriktioner, med följd att
möjligheten till fysiska möten har varit begränsat och bland annat fick Sveriges bästa
näringslivsdag återigen skjutits fram. Nu håller vi tummarna för att den kan genomföras
som planerat den 9 maj 2022. Samverkansarbetet fortsätter och verksamheten planerar för
ett starkt 2022 med förberedelser och ansökningar för nya projekt när EU:s nya
programperiod öppnar under vårvintern.
Arbetet med Trygghetscentralen som påbörjades redan 2019 har fortsatt under 2021 och
planen är att det ska övergå till bolag under sommaren.
Projekten under 2021 har till stor del varit riktade mot näringslivets behov kopplat till
pandemins effekter. En del av resurserna har hjälpt till att förstärka det arbetet som utförs
av stödstrukturer såsom Nyföretagarcentrum. Projekt förenkla helt enkelt och våga ta
steget är viktiga satsningar som påbörjats under 2021 och arbetet pågår även under första
halvåret 2022. Läs mer om Skåne Nordosts olika projekteten längre ner.
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Skåne Nordost Styrelse 2021
Styrelsens sammansättning 2021
Beslutande
Pierre Månsson, Kristianstads kommun (ordförande)
Anders Tell, Kristianstads kommun
Lars Johnsson, Hässleholms kommun (vice ordförande)
Lena Wallentheim, Hässleholms kommun
Filip Persson, Bromölla kommun
Jenny Önnevik, Bromölla kommun
Cecilia Bladh Inzito, Hörby kommun
Anders Larsson, Hörby kommun
Niklas Larsson, Osby kommun
Daniel Landin, Osby kommun
Patric Åberg, Östra Göinge kommun
Anders Bengtsson, Östra Göinge kommun
Adjungerade
Peter Johansson, Kristianstads kommun
Hanna Nilsson, Hässleholms kommun
Övriga deltagare
Christel Jönsson, Kristianstads kommun (t om juni 2021)
Anders Johansson, Kristianstad kommun (fr om augusti 2021)
Bengt-Arne Persson, Hässleholms kommun
Marie Wäppling, Bromölla kommun
Irene Nyqvist, Hörby kommun
Petra Gummeson, Osby kommun
Jonas Rydberg, Östra Göinge kommun (t om juni 2021)
Merete Tillman, Östra Göinge kommun (fr om juni 2021)
Marie Hemming, utvecklingsledare Skåne Nordost (t om juni 2021)
Ida Abrahamsson, utvecklingsledare Skåne Nordost (fr om juni 2021)
Presidiet 2021
Utgörs av Pierre Månsson Kristianstad kommun, Lars Johnsson Hässleholms kommun och
Cecilia Bladh Inzito Hörby kommun. Kommundirektörerna för Kristianstad, Hässleholm
och Hörby samt utvecklingsledaren för Skåne Nordost är adjungerade.

Styrelsens arbete under året
Styrelsen har under 2021 sammanträtt fem gånger, tre av mötena har genomförts digitalt.
Det första fysiska mötet genomfördes i oktober, även årets sista möte i december
genomfördes fysiskt.
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En stor del av styrelsens fokus har under 2021 legat på de gemensamma underlagen till
yttrande avseende Regionalplan för Skåne, samt den regionala transport infrastrukturplanen
(RTI) och den nationella transportinfrastrukturplanen (NTI).
Under året har det även tagits fram två underlag till yttrande avseende regionplan för Skåne
2022–2040, den senaste beslutades i december 2021. Arbetet med framtagande av det
gemensamma underlaget har på grund av den snäva tidsplanen varit pressat, men har
resulterat i ett övergripande planerings- och kunskapsunderlag och tydliga underlag till
yttrande för Skåne Nordost.
Arbetet för en gemensam Trygghetscentral har fortsatt under 2021 och projektledare
Micael Svensson har löpande under året presenterat för styrelsen hur arbetet fortskrider. I
april gav styrelsen i uppdrag att gå vidare med förberedelsearbetet inför bolagsbildning och
på mötet i december presenterades en avsiktsförklaring för fortsatt arbete under 2022 med
syfte att bilda bolag Trygghetscentralen till sommaren 2022.
Styrelseprotokoll från årets sammanträde finns att hitta på Skåne Nordosts hemsida,
http://www.skanenordost.se/organisation-styrning-ledning/skane-nordosts-styrelse/

Skåne Nordost - Verksamhet 2021
Skåne Nordosts utvecklingsledare har under året nyrekryterats och ny tillträdde i juni 2021.
Arbetet har under 2021 därför till stor del varit inriktat på utvecklingsarbete och den nya
utvecklingsplan som presenteras för 2022.
En stor del av samverkansarbetet och dess förutsättningar för nätverkande har präglats av
restriktioner och minskade möjligheter att träffas. Eftersom sommaren kunde
verksamheten med möten och dialoger återgå till en viss normalitet, vilket är bra för
samverkansarbetet.
Under året har ett antal projekt påbörjats och en del har avslutats, projektresultaten ger
förutsättningar för att identifiera behovet av framtida projektansökningar. Ett sådant behov
är ett fortsättningsprojekt för det så kallade ”TÖS-projektet”. Där diskussioner har
påbörjats med bland annat Krinova, för att titta på en fortsättning kopplat till resultatet
från projekt Innovationsekosystem Östra Skåne, Vinnova finansierade forskningsprojektet
som avslutades 2021.
Under året har även ett antal nya behov och område för samverkan diskuterats, bland annat
kopplat till trygghet, säkerhet och beredskap samt digital transformering och hållbar
utveckling.
Läs mer om verksamheten samt pågående och avslutade projekt i Skåne Nordost nedan.

2022-02-04

EU-kontoret
Hässleholm är värdkommun för det gemensamma EU-kontoret och Skåne Nordosts
chefsgrupp är styrgrupp för arbetet mot de av styrelsen uppsatta målen.
EU-kontorets insatser under året har varit fokuserade på grunduppdraget
projektrådgivning, genomförande av EPA (EU-projektanalyser), tillväxtarbetet i Skåne
Nordost och EU-nätverket/kontaktpersonerna. Under året har kontoret även haft två
praktikanter.
EPA-arbetet har genomförts i kommunerna för att stå väl rustade inför öppningen av den
nya programperioden 2021–2027. Det finns ett antal områden som flera kommuner tar upp
och som kan leda till kommunövergripande eller kommungemensamma projekt,
exempelvis kompetensförsörjning och digital transformation.
EU-kontoret har deltagit i framtagandet av de nya strukturfondsprogrammen som Skåne
deltar i, Europeiska Socialfonden+, Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF),
Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerack och Interreg South Baltic Programme. Arbetet är
inte klart, men EU-kontoret har framgångsrikt lyft fram de utvecklingsbehov som finns i
delregionen, så att dessa idag återfinns i högre grad än tidigare i de regionala programmen.
EU-kontoret har skrivit och deltagit i ett antal framgångsrika projektansökningar 2021. Då
en ny programperiod öppnar under år 2022 har EU-kontoret uppmuntrat till
genomförande av EU-finansierade förstudier. Ett urval av de förstudierna som har
genomförts i kommunerna är:
→ Arena för framtidens kompetens (Skåne Nordost) ESF-förstudien
→ Stärkt utvecklingskraft (Kristianstads kommun och Hässleholms kommun) ESFförstudien
→ Framtidsresan (Perstorps kommun) ESF-förstudien
→ DU MED (Bromölla kommun) ERUF-förstudien
React-EU är ett av många initiativ av EU-kommissionen för att motverka konsekvenserna i
ekonomin på grund av Corona pandemin. Totalt har 3 kommuner, Osby, Östra Göinge
och Hässleholm arbetat tillsammans med EU-kontoret och lämnat in ansökningar som
beviljats medel i utlysningen ”React-EU – insatser för arbetslösa under pandemin”.
EU-kontoret har under året arbetet för att stärka internationaliseringen och kompetensen
inom YH-utbildningarna i Skåne Nordost. Genom den beviljade ackrediteringen i
Erasmus-programmet blir det enklare för lärare, personal och studerande inom YHsamarbetet, att kompetensutveckla sig genom internationell praktik och jobbskuggning.
Under 2022 ligger EU-kontorets huvudfokus på att förbereda och stärka kommunerna
inför arbetet med EU:s nya programperiod 2021–2027. Bland annat genom att färdigställa
uppdaterade EPA-analyser och omsätta dessa i projektansökningar, fördjupa samarbeten
med Region Skåne, Högskolan Kristianstad, Krinova Inkubator och Science Park samt
kompetensutveckla kontorets anställda och nyckelpersoner i kommunerna. Det finns även
planer för fler kommungemensamma projekt utifrån behov och intresseförfrågningar.
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Projekt
Avslutade 2021
Innovationsekosystem Östra Skåne
Som en fortsättning på projekt Tillväxt Östra Skåne (TÖS) beviljade Vinnova medel för
projektet ”Innovationsekosystem i östra Skåne” under 2019, där forskare vid Jönköpings
Universitet, tillsammans med kommunerna Bromölla, Hässleholms, Hörby, Höörs,
Kristianstads, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge kommun, har
bidragit till ökad kunskap om innovationskraft i företag. Även region Skåne har varit en
viktig aktör i projektet.
Forskarna från Internationella Handelshögskolan i Jönköping har sammanställt en rapport
baserat på svar från över 1 500 företag i Skåne angående deras syn på innovation och
samverkan. De har även tagit fram en rapport angående slutsatser gällande
innovationsarbete i mindre täta områden, bland annat baserat på djupintervjuer med 22
företag och 11 stödaktörer.
Projektgenomförande okt 2019 - okt 2021. Slutredovisas jan 2022.
Budget 2 365 000kr
Finansiering Vinnova, region Skåne, Skåne Nordost samt Höör, Simrishamn, Sjöbo,
Tomelilla och Ystads kommuner.
Förstudie Arena för kompetens
Förstudien var tänkt att ta ett första steg mot strukturell samverkan mellan offentlig sektor,
yrkesutbildning och akademi i Skåne Nordost för att upprätta framtidens arena för
kompetensförsörjning. Förstudien identifierar vilka individer som kan ingå i en tänkt
målgrupp i ett genomförandeprojekt samt vilka metoder som kan användas för att säkra
framtida kompetensförsörjning.
Förstudien har analyserat kommunernas gemensamma kompetensbehov samt hur
samverkan kan öka för att möta dessa behov. I förstudien påvisas olika möjliga alternativ
för att öka attraktionskraft hos offentliga arbetsgivare.
I förstudien presenteras bland annat problem- och behovsanalys, omvärldsanalys,
kartläggning av kompetensbehov, analys av vilka yrkeskategorier det är störst brist på och
målgruppsanalys med mera.
I rapporten presenterades även två projektförslag till genomförande projekt;
”Attraktiva arbetsgivare för ett inkluderande och hållbart arbetsliv i Skåne Nordost” samt
”Samverkan breddad rekrytering, validering och utbildningsinsatser i Skåne Nordost”.
Projektgenomförande feb 2021 - dec 2021. Slutredovisas jan 2021
Budget 400 000kr
Finansiering europeiska social fonden (ESF)
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Ungfluencer
Syftet med projektet Ungfluencer var att stimulera ungdomsengagemanget i
samverkanskommunerna inom Skåne Nordost. Det har skett genom att skapa en form för
dialog och samverkan som byggde på den unga generationens vilja, ambitioner och idéer.
Dialogerna och samverkan skapades främst i sammanhang där befintliga strukturer och
mindre sammanhang skapade en plattform för ungdomsinflytande, på grund av pandemins
effekter.
Mål för projektet har varit att skapa en form för permanent ungdomsengagemang i
nordöstra Skåne, att stärka det nätverk av ungdomsambassadörer som redan finns och att
sprida den kunskap som projektet resulterade i och därigenom öka kännedomen om
regionen samt att aktivera minst fem unga och tre företag/organisationer för
ungdomsdriven innovation. Projektet har resulterat i en egen hemsida www.ungfluencer.se
→ Projektgenomförande: dec 2020 - augusti 2021.
→ Budget/Finansiering: Totalt 600 000kr via LEADER och Skåne nordost
Förstärkt lokalt stöd för entreprenörer och SMF – avslutat
Projektet syftar till att stötta mindre företag i deras omställningsarbete och erbjuda förstärkt
stöd genom kriscoachning. Projektet har genomförts i samarbete med de lokala
nyföretagarcentrumen i Skåne Nordost och samordnas av nätverket för näringsliv.
Projektgenomförande 2020 - 2021.
Budget 650 000kr
Finansiering Region Skåne
Sommarföretag – avslutat 2021
En satsning som syftar till att förstärka nordöstra Skånes goda förutsättningar för ett
dynamiskt näringsliv med många entreprenörer genom att starta ungas intresse tidigt.
Projektet har fått extern finansiering av Region Skåne samt Sparbanksstiftelsen 1826 och
Skåne Nordost. Under projektet 2021 medverkade 56 ungdomar, som fick möjligheten att
testa på att driva ett företag.
Projektgenomförande 2020–2021
Budget 280 000kr
Finansiering Region Skåne, Sparbanksstiftelsen 1826 och Skåne Nordost.
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Pågående
Infronova
Ett projekt med syfte att påvisa hur relevanta aktörer, genom strukturerad samverkan och
resurstillförsel, kan etablera ett gemensamt innovationsekosystem som skapar möjligheter
och hanterar utmaningar kring de pågående nationella satsningar som görs på järnvägen.
Målet är att identifiera gemensamma möjligheter och utmaningar, göra en systemanalys och
föreslå metoder för genomförande samt skapa organisationslösningar och förutsättningar
för framtiden.
Projektgenomförande sept 2021 – jan 2022
Budget ca 248 000kr
Finansiering RUTH, Byggföretagen samt Skåne Nordost.
Trygghetscentralen
Uppdraget har omfattat åtta delområden som har analyserats och diskuterats med ansvariga
i Skåne Nordost kommunerna.
Projektet har identifierat och föreslagit utformning, samt presenterat hur ett sådant arbete
kan samordnas ur ett Skåne Nordost perspektiv. Projektet har presenterat förslag på
lokalisering, hur arbetet kan samordnas, vilka resurser (både ekonomiska och personella)
som finns samt undersökt förutsättningarna till bolagsbildning.
Projektgenomförande: jan 2021 - augusti 2021.
Budget: 400 000kr
Finansiering Skåne Nordost
Våga ta steget
Ett projekt med syfte att verka för ökad samverkan mellan lokala Nyföretagarcentrum i
Bromölla, Kristianstad, Osby och Östra Göinge samt stödja ensamföretagare som vill göra
sin första anställning eller som vill utveckla sitt företag för att fullt ut kunna försörja sig på
sitt företag. Projektet samordnas av nätverket för näringsliv.
Projektgenomförande 2021–2022
Budget 475 000kr
Finansiering Region Skåne
Förenkla Helt Enkelt 2.0
Ett projekt för att ytterligare fördjupa och intensifiera arbetet inom ramarna för ”Förenkla
Helt Enkelt”. Projektet samordnas av nätverket för näringsliv.
Projektgenomförande: 2021 - 2022.
Budget 650 000kr
Finansiering Region Skåne
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Nätverk
Näringsliv och Destinationsutveckling
Nätverksgruppens fokus har under 2021 handlat om att skapa bästa möjliga förutsättningar
för omstart och omställning. Samtidigt som arbetet med att utveckla företagsservicen i
delregionen fortsätter, inte minst inom projektet ”Förenkla Helt Enkelt 2.0”.
En stor del av arbetet har fokuserats på att förstärka nordöstra Skånes goda förutsättningar
för ett dynamiskt näringsliv med fler entreprenörer. Här ska det vara enkelt att verka och
man ska mötas av en positiv attityd till företagande. Innovationskraft stärker tillväxt och
sysselsättning.
De initiala farhågorna kring pandemins negativa påverkan på tillväxt och företagande har
vänts till en kraftig uppgång i stora delar av näringslivet i Skåne nordost.
Branschfördelningen i delregionen, med tyngd mot tillverkning, bygg och grön näring i
Skåne nordost har snarare haft en gynnsam utveckling i spåren av pandemin. Samtidigt
finns det branscher såsom handel, hotell- & restaurangnäring som har haft en tuff period.
Varselgruppen har fortsatt sitt arbete under 2021, fokus har förflyttat arbetet i gruppen mot
mer fokus kring tillväxt. Varselgruppen har därför ändrat namn till tillväxtgruppen. Syftet
med gruppen är att hjälpa varandra omvärldsbevaka och representationen i gruppen är
koncentrerad till viktiga aktörer och organisationer i Skåne Nordost, exempelvis
Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv, TRR och representanter från Yrkeshögskolan i
Skåne Nordost.
Sveriges Bästa Näringslivsdag 2021 på Kristianstad Österlen Airport ställdes in på grund av
pandemin och planeras nu till 9 maj 2022.
Destinationsutveckling – Tourism matters
2021 har inneburit fortsatt stora utmaningar för besöksnäringen, en viss återhämtning kan
märkas i besöksnäringsbranschen och en del av de utländska gästerna har börjat att
återvända.
Under hösten har nätverket för Skåne nordosts destinationsutveckling genomfört en
anpassning av Skånes strategi för besöksnäringen mot 2030, Tourism matters. Turismen
och besöksnäringen är där en självklar del av samhällsutvecklingen.
Resultatet är en plan, anpassad efter nordöstra Skånes behov och utmaningar som syftar till
att nå Skåne Nordosts vision om ett attraktivt och konkurrenskraftigt nordöstra Skåne, en
tillväxtmotor i södra Sverige.
Från 2022 är Skånes kommuner inte längre delägare i Business Region Skåne. Detta
innebär förändringar i samarbetet mellan Tourism in Skåne och Skåne Nordost.
Kristianstads och Hässleholms kommuner har valt att gå in i partnerskap med Tourism in
Skåne och bevakar hur den nya samverkansformen fungerar. De andra kommunerna i
SKNO avvaktar.
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Samhällsplanering & Infrastruktur
Nationella och regionala transportinfrastrukturplaner
Under 2021 har infrastrukturgruppensarbete fokuserat på den nationella
transportinfrastrukturplanen (NTI-plan) och den regionala transportinfrastrukturplanen
(RTI-plan). Utgångspunkten i arbetet har varit att utarbeta en gemensam samsyn kring
inriktningar och satsningar i Skåne nordost. Utifrån detta har det skapats en bra grund för
utformningen till yttrande över den av Region Skåne föreslagna regionala
infrastrukturplanen. Samsynen har varit mycket god, vilket inneburit att samtliga
kommuner i stort sett har avgivit samma yttrande till Region Skåne.
I yttrandet påpekas bl.a. att bilen även fortsättningsvis kommer att ha betydelse för
medborgarnas vardag i Skåne nordost, vilket innebär att satsningar på vägnätet måste
fortsätta.
I slutet av året har fokus varit på NTI-planen och kommunernas inriktning är att ansluta sig
i så stor utsträckning som möjligt till Region Skånes remissyttrande över planen.
För Skåne nordost är det viktigt att det finns avsatta medel till utbyggnad av stambanan
mellan Hässleholm och Lund samt till dubbelspår mellan Hässleholm och Kristianstad.
Under den kommande planperiod kommer E22:an mellan Gualöv och Fjälkinge att
färdigställas, vilket innebär att utbyggnaden av E22:an till motorväg i Skåne i stort sett blir
klar.
Kollektivtrafik
Ett fokus för Skåne Nordost är de brister som finns när det gäller möjligheten att
transportera sig mellan kommunerna, samt beslut som inte är förankrade hos kommunerna
innan de fattas. Dialogen mellan Skånetrafiken och Skåne Nordost bör intensifieras i syfte
att skapa goda förutsättningar för beslut som gynnar det flerkärniga Skåne.
Bredband
Inom bredbandsområdet har nätverket mellan 13 kommuner i östra Skåne fortsatt att
arbeta för bredbandsutbyggnad på landsbygden.
Regionplan för Skåne 2022–2040 – gemensamt yttrande Skåne Nordost
Under 2021 har regionalplanegruppen med representanter från Skåne Nordost
kommunerna, fortsatt sitt arbete med att ta fram förslag på gemensamma yttranden med
bilagor som stöd för respektive medlemskommuns yttrande över Regionplan för Skåne
2022 - 2040.
Region Skåne skickade den 1 december 2020 ut samrådshandling för regionplan för Skåne
2022–2040. Under våren 2021 tog regionplanegruppen fram ett förslag på samrådsyttrande
som med några förtydliganden fastställdes av Skåne Nordosts styrelse som ett underlag till
yttrande. Den 23 september 2021 publicerade Region Skåne en granskningsversion av
Regionplanen. Regionen hade tagit hänsyn till delar av de synpunkter som kommunerna i
Skåne Nordost skickade in i under samrådsperioden. Det finns dock ett antal kvarvarande
synpunkter från samrådet som åter behöver beaktas, samt synpunkter på nytillkomna
delarna i Regionplanen sedan samrådet. Regionplanegruppen tog fram ett förslag till
granskningsyttrande som med några förtydliganden fastställdes i december av Skåne
Nordosts styrelse som ett underlag till medlemskommunerna.
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Arbetsmarknad och kompetensutveckling
YH-samverkan
Samarbetet kring Yrkeshögskoleutbildningar omfattar numera följande
samverkansparter: kommunerna Bromölla/Sölvesborg, Hässleholm,
Kristianstad, Markaryd, Olofström, Osby, Älmhult, Ö Göinge samt
Högskolan Kristianstad och Önnestads hushållningssällskap.
Under 2021 genomfördes 11 omsök och 4 nysök av YH-utbildningar.
Av dessa beviljades 9 av 15 vilket motsvarar 60%, beviljandegraden i
Sverige låg på 33%.
Inför 2022 har 5 nya ansökningar och 7 omsök lämnats in till
Myndigheten för Yrkeshögskola och av de 12 ansökningarna
godkändes 7 stycken. Ett godkänt utfall på 58%, riket har fått 34%
beviljade av alla sökta ansökningar totalt.
Vuxenutbildning
Ett Skånegemensamt projekt (SkåneVux) med syftet att få fram en gemensam
plattform för samtliga YrkesVux-utbildningar i Skåne pågår. Projektet driftas och
projektleds från Östra Göinge, där samtliga Skånes 33 kommuner ingår tillsammans med
Region Skåne och Sveriges kommuner och regioner (SKR).
RegioVux
Inom RegioVux söktes gemensamt bidrag under 2021 på totalt ca 38,8 miljoner. En
inriktning var till yrkesförare med 15 platser till buss och 15 platser till lastbil. Inom
Lärlingsakademin fördelas totalt 45 årsplatser mellan kommunerna. De kommuner som
sökte gemensamt var Osby, Östra Göinge, Hässleholm och Kristianstad. Huvudsyftet var
att bidra till ett brett och differentierat utbildningsutbud som passar såväl den lokala
arbetsmarknaden som den regionala. Stadsbidragen ska även ge stöd till eleverna i form av
extra resurser och insatser för att öka måluppfyllelse och genomströmning.
Yrkesråd arrangeras 2 gånger per år och samlar utbildare, AF samt branschföreträdare för
strategiska diskussioner om arbetsmarknaden och utbildningsutbudet på kort- och lång sikt.
Vård- och Omsorgscollege
Har under året jobbat med den nya vårdutbildningen som trädde i kraft sommaren 2021.
Fokus ligger på arbetet med utbildning till undersköterska som skyddad yrkestitel.
Deltagande kommuner är Osby, Östra Göinge, Hässleholm, Kristianstad, Bromölla och
Perstorp. Huvudsyftet inriktas på samverkan mellan kommunerna, med arbetsgivare och
utbildare såväl, lokalt, regionalt som nationellt.
Arbetet framåt under 2022
• Vidareutveckling tillsammans av gemensamt utbildningsutbud.
• Se över möjligheterna till samplanering av t.ex. kombinationsutbildningar, men
även att hitta kurser/utbildningar som förläggs i viss kommun.
• Fortsatt samarbete kring olika statsbidrag och projekt (RegioVux, Lärcentra,
Yrkesförare och Lärlingsakademin)
• Möten med Skolverket, Regionen och SKR finns redan på agendan.
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Lärcentra
Kommunerna är medlemmar i organisationen Nitus – Nätverk för kommunala lärcentra.
De olika lärcentra inom Skåne nordost är Osby lärcenter, Göinge Utbildningscenter
Sibbhult, Väglednings- och lärcenter Kristianstad samt Norra station Hässleholm.
Lärcentra erbjuder en studiemiljö med möjlighet till teknisk utrustning, viss studiehjälp,
möjlighet att boka grupprum samt tentamensmöjlighet för de som studerar på
universitet/högskola. Mer info finns på Nitus hemsida.
Samarbete mellan kommunerna sker kring tentamen och tentamensavtal finns med
Karlstads universitet och Mittuniversitet. Övriga utbildningsanordnare har inga specifika
avtal, men Nitus medlemskap är en kvalitetssäkring som ofta efterfrågas. Antalet tentamina
för distansstudenter var totalt 158st under 2021, efterfrågan har varit stor.
Lärosätena planerar för övergång från hemtentamen blir salstentamen och studenter
återvänder till lärcentra för studier efter pandemin.
En gemensam ansökan om bidrag till lärcentra lämnades in under 2021 och beviljades med
totalt 2,7 miljoner. Syftet är att utveckla en digital studieverkstad, resursbank för lärare och
elever samt att få tillgång till IKT-pedagog och stödpersonal i form av specialpedagog.
Etablera nätverk mellan kommunernas specialpedagoger, IKT-pedagoger och annan
stödpersonal. Deltagande kommuner Osby, Östra Göinge, Hässleholm och Kristianstad.
En ny ansökan har även lämnats in för 2022.
Arbetet framåt under 2022
• Utökad marknadsföring med info om lärcentrum till alla nya distansstudenter.
• Omvärldsbevakning, nya möjligheter till utveckling
• Samverkan med parter utifrån arbetsmarknadens behov. (YH + universitetsstudier).
• Ta betalt av studenter som inte tillhör SKNO vid tentamensskrivningar.
• Fortsatt medlemskap i Nitus och delta i Nitus aktiviteter
• Avsätta resurser till lärcentrautveckling
Arbetsmarknad
2021 har varit ett annorlunda år inom arbetsmarknadsenheternas verksamhet.
Kommunernas roll inom arbetsmarknadspolitiken är otydlig och Arbetsförmedlingen är
mitt uppe i en reformering som ska vara klar i december 2022. Till detta har
Coronapandemin påverkat möjligheterna att bedriva arbetsmarknadsinsatser.
Dialoger med Arbetsförmedlingen kring samverkan har tagits under året och ett möte med
externa aktörer till Arbetsförmedlingen inom tjänsten KROM (Kundval, Rusta och
Matcha) har hållits. Formerna kring samverkan ligger högt på agendan, även för kommande
år. Att omvärldsbevaka har varit extra viktigt under 2021 och vi går nu också in i ett valår.
Finsam-projekt
Ett Finsam-projekt har avslutats under året med inriktning på validering av grundläggande
generella kompetenser för arbetslivet. Inom projektet har bl.a. ett utbildningsprogram för
språksvaga tagits fram inom samhällsinformation och arbetsmarknad. Projektet har pågått i
tre år och har haft mer än 500 deltagare. Projektet har nu blivit förlängt med två år med
inriktningen på validering av yrkeskompetenser.
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Bokslut 2021
Redovisning av bokslut och budgetavvikelser för 2021 års verksamhet.

Intäkter (tkr)
30-kronan (akt 1100)
EU-kontor externt 12-kr (akt 1100)
Avskrivna äldre skulder (akt 1100)
Arena framtidens komp (1120,12911)
EU-kontor bidrag HLM (1133)
EU Samordning (1133)
Ungfluencer (1138)
Förenkla helt enkelt (1140, 12903)
Utställare N-dagen (1140, 12904)
Destinationsutveckling (1140, 12905)
Ersättning TÖS (1140, 12906)
Sommarföretag (1140,12908)
Kriscoaching (1140, 12909)
Våga ta steget (1140, 12919)
Innovationsekosystem (1140, 12940)
Infronova (1143, 12926)
Summa intäkter
Kostnader (tkr)
Styrelsen (akt 1100)
Chefsgruppen (akt 1101)
Skåne Nordostkontor (1120)
Proj 1210 Trygghetscentral (1120)
Proj 12911 Arena framtidens komp
(1120)
Utvecklingsledare (akt 1121)
Utvecklingssamordnare (1122)
Stambanekommitté (akt 1128)
EU-samordning (akt 1133)
Krinova Inkubator (akt 1134)
Ungfluencer (1138)
Kommunikation (1139)
Näringsliv (akt 1140) varav:
Övergripande
Proj 12901 Evenemang
Proj 12902 Almedalen
Proj 12903 Förenkla helt enkelt

Bokslut
2020

Budget
2021

Bokslut
2021

Budget
avvik.

5 839
502
0
0
269
24
0
650
-50
300
1 085
0
0
0
1 410
0
10 029
Bokslut
2020
-57
-88

5 850
315
0
400
0
30
172
650
360
300
0
280
584
0
458
300
9 699
Budget
2021
-50
-350
-2 152
-480

5 846
291
195
400
0
24
147
650
0
300
0
228
584
475
476
0
9616
Bokslut
2021
-70
-32
-1 948
-459

-4
-24
195
0
0
-6
-25
0
-360
0
0
-52
0
475
18
-300
-83
Budget
avvik.
-20
318
204
21

0
-689
-821
-49
-2 119
-1 500
-356
-68

-400
0
0
0
-2 245
-1 500
-172
0

-316
0
0
0
-2 296
-1 500
-145
0

84
0
0
0
-51
0
27
0

-3 005
-31
-27
0
0

-3 212
-50
-50
0
-650

-1 792
-18
0
0
-111

1 420
32
50
0
539
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Proj 12904 Näringslivsdagen
Proj 12905 Destinationsutveckling
Proj 12906 TÖS
Proj 12908 Sommarföretag
Proj 12909 Kriscoaching
Proj 12913 Etableringsfrämjande
Proj 12940 Innovationsekosystem
Proj 12999 Medel till förfogande
Arbetsmarknad o kompetens (1141)
Samhällsplan o infrastruktur (1142)
Övergripande
Proj 12922 Strukturplan
Proj 12923 Infrastruktur
Proj 12925 stambanan.com
Proj 12930 Bredband förstudie
Tillväxtmotor (1143)
Proj 12926 Infronova

-58
-320
-784
-383
-66
-64
-1 272
0
0
-15
0
-15
0

Summa kostnader
Resultat innan bokslutsdispositioner
Bokslutsdispositioner
Skuld Region Förenkla… (12903)
Skuld Region Våga ta steget (12919)
Avskrivna äldre skulder
Fordran Östra Göinge (12908)
Fordran Jordbruksverket (1138)
RESULTAT

0
0
0

-800
-300
0
-280
-584
-40
-458
0
-100
-265
-50
-135
-30
-50
0
-50
-325

0
-252
0
-373
-584
0
-454
0
-4
-51
-2
0
0
-49
0
0
-3

800
48
0
-93
0
40
4
0
96
214
48
135
30
1
0
50
322

-8 767

-11 301

-8 616

2 685

1 262

-1 602

1000

2602

-650
0
0
383
356

0
0
0
0
0

-539
-475
0
0
0

-539
-475
0
0
0

1 351

-1 602

-14

1588

Avvikelser
Övergripande
Intäkten för ”12-kronan” är beräknad till 315tkr för 2021, vilket är för högt. Den uppgår
till 291tkr för 2021, vilket medför en avvikelse på 24tkr.
Avvikelsen för EU-kontorets kostnader på 51tkr beror på ökade kostnader för bland annat
lokal samt inköp av dator och skrivare till verksamheten. Budgetramen för EU-kontoret ses
över i budgeten för 2022, kostnader täcks 2021 av nerlagda projekttimmar i ESF-projekt
Arena för framtidens kompetens.
Näringslivsdagen har under de senaste två åren varit inställd på grund av rådande
restriktioner och har därför inte genererat några kostnader eller intäkter under 2021. För
2022 års näringslivsdag planeras en utökning av budget.
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Under året har inga planerade utbildningar eller större sammankomster kunnat genomföras
som planerat. Restriktionerna lättade under hösten och ett par sammankomster har kunnat
genomföras, bland annat styrelsens lunch-lunchmöte på Bäckaskog slott.
Under hösten har ett antal projekt slutredovisats, bland annat Leader-projektet
Ungfluencer. Återkoppling från den redovisningen har inte skett, därför följer eventuella
justeringar för det projektet med till 2022. Även projektet Innovationsekosystem har
avslutats och återkoppling väntas under våren 2022.
I bokslutsdispositioner redovisas avskrivna skulder på 195tkr, detta avser 170tkr till
Perstorp samt 25tkr till Hässleholm.
Projekt
Projekt Förenkla Helt enkelt har den största avvikelsen på 539tkr, dessa pengar förs över till
nästa år och projektet förväntas avslutas under första halvåret 2022.
Projekt Våga ta steget blev beviljat under 2021, men har inte hunnit påbörjas.
Projektbudgeten är 475tkr. Projektet beräknas starta och färdigrapporteras under 2022.
Projektet Infronova har en avvikelse med en beräknad intäkt på 300tkr, intäkten kommer att
uppgå till 110tkr. Projektet sökte och fick bidrag på 100tkr från RUTH-stiftelsen och 10tkr
från Byggföretagen. Utgifterna beräknas uppgå till cirka 160tkr, som redovisas på 2022.
Förstudien avslutas i januari 2022.
Projekt Sommarföretag har en avvikelse på 93tkr. Avvikelsen beror på avslag för de extra
medel hos Region Skåne som SKNO kvalificerade sig för tidigare år, men som i år fick
avslag. Återkopplingen från regionen skede sent i processen och verksamheten var redan
planerad. Eftersom ungdomar och näringsliv är en prioriterad fråga beviljade SKNOkontoret täckning för kostnaderna.

Balansräkning
2020-12-31

2021-12-31

Tillgångar
Likvida medel
Fordringar

3 233
739 1)

4 127
0

Summa tillgångar

3 972

4 127

Eget kapital
Resultat
Summa eget kapital
Skulder
Summa skulder

1 776
1 351
3 127
845 2)
845

3 127
-14
3 113
1 014
1 014

Summa eget kapital och skulder

3 972

4 127

Eget kapital och skulder
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Noter

2020-12-31

Not 1)
Fordran
Östra Göinge (1140–12908)
Sommarföretag
Jordbruksverket (1138)
Ungfluencer
Summa
Not 2)
Skulder
Hässleholm (1140 - 12901)

2021-12-31
Not 1)
Fordran

383
356
739 Summa
Not 2)
Skulder
25
Region Våga ta steget
170 (12919)
Region Förenkla…
650 (12903)
845 Summa

Perstorp (1100)
Skuld Region Förenkla…
(12903)
Summa

0

475
539
1 014

Uppföljning
Skåne Nordost finansieras genom den s.k. ”30-kronan” (30 kronor/inv.). Till detta
tillkommer intäkter för Perstorp och Höör på 12kr/inv. som tar del av EU-kontorets
tjänster.
Kommunal finansiering
För 2021 fakturerades kommunerna följande;
Skåne Nordost "30-kronan"
Bromölla
Hässleholm
Hörby
Kristianstad
Osby
Östra Göinge
Summa
EU-kontoret "12-kronan"
Perstorp
Höör
Summa

Invånare 2020
12 790
52 144
15 680
86 169
13 181
15 024
194 988
2020 nov
7 472
16 797
291 228

Summa att fakturera
383 700
1 564 320
470 400
2 585 070
395 430
450 720
5 849 640
Summa att fakturera
89 664
201 564
26 435

Externa finansiärer
EU-finansiering
Övriga Externa finansiärer
Förutom EU- projektmedel finansieras verksamhet inom Skåne Nordost med andra
externa finansiärer såsom Vinnova, Region Skåne, Leader, Jordbruksverket,
Sparbanksstiftelsen 1826 och RUTH-stiftelsen.
Under 2021 uppgick de externa medel med dessa finansiärer till totalt: 1 546 000 kr.
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Effektmål
Viss statistik för 2021 är inte redovisad i Kolada och saknas därför i underlaget.
Effektmål för Skåne Nordost strategier är höjd sysselsättningsgrad och höjd
utbildningsnivå.
I uppföljningen redovisas även befolkningsutvecklingen för de sex kommunerna.
Respektive projekt och särskilda satsningar kan även ha specifikt identifierade nyckeltal för
sina delar. Dessa redovisas i respektive projektrapport.
Sysselsättningsgrad - Förvärvsarbetande invånare 20–64 år
Andel (%) Totalt 2019 - 2020
82
80
78
76
74
72
70

2019
2020

Bromölla
79,8
79,3

Hässleholm
78
77,4

Hörby
81,3
80,8

Kristianstad
77,5
77

Osby
80,4
79,4

Östra Göinge
74,5
74,9

Utbildningsnivå - Invånare 25–64 år med eftergymnasial utbildning
Andel (%) Totalt 2019 - 2021
50
40
30
20
10
0
2019
2020
2021

Bromölla
28,0
28,2
0

Hässleholm
34,4
35,0
0

Hörby
30,8
31,6
0

Kristianstad
39,6
40,2
0

Osby
28,8
29,1
0

Östra Göinge
25,7
26,0
0
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Befolkningsutveckling
Befolkning SKNO
196 000

195 630

195 500
194 854

195 000

194 608

2018

194 500
194 000

2019
2020

193 722

2021 (Nov)

193 500
193 000

192 500
Skåne Nordost

Befolkning Kommunerna
100 000
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
2018
2019
2020
2021 (Nov)

Bromölla
12 876
12 870
12 759
12 700

Hässleholm
52 121
52 145
52 010
52 276

Hörby
15 635
15 631
15 653
15 769

Kristianstad
84 908
85 747
86 217
86 652

Osby
13 267
13 208
13 198
13 278

Östra Göinge
14 915
15 007
15 017
14 955
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