Regionsamverkan Sydsverige
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 26 januari 2017
Mötet ägde rum per telefon torsdagen den 26 januari 2016 klockan 13-14.
Närvarande:
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande)
Krister Björkegren, Landstinget i Kalmar län
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län
Jörgen Preuss, Region Halland
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Mikael Stamming, Region Skåne
Mats Petersson, Region Skåne

Frånvarande:
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Peter Lilja, Landstinget Blekinge
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne

1. Fastställande av dagordning
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.
2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet
Anteckningarna från ledningsgruppens möte den 8 november 2016 godkändes.
3. Reflektioner från styrelsemötet den 24 november
Bra möte med konstruktiv diskussion. Ordförandena har haft ett uppföljande möte kring
Öresundståg och samtalet fortsätter med goda förhoppningar om att man ska hitta en lösning.
4. Förslag till årsberättelse samt planering för revision
Ledningsgruppen önskar kompletterande information om antal möten i utskott och arbetsgrupper
och ställer sig i övrigt bakom utkastet och föreslår styrelsen godkänna och skriva under
årsberättelsen för 2016.
5. Uppföljning och utvärdering av det första året med Regionsamverkan Sydsverige
Ledningsgruppen föreslår styrelsen ställer sig bakom förslaget till enkät som läggs ut på webben
direkt efter styrelsens möte. Presentation av resultatet görs vid representantskapets möte den 23/3.
6. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper
Ledningsgruppen ställer sig bakom det som rapporterats in från arbetsgruppernas och utskottens
arbete. När det gäller hälso- och sjukvårdsgruppen föreslår ledningsgruppen att arbetet pausas i
nuläget och efter hörande av utskottet föreslår styrelsen att under året ta ställning för att eventuellt
avveckla utskottet och arbetsgruppen.
7. Sydsvenska prioriteringar i infrastrukturen
Ledningsgruppen ställer sig bakom arbetsgruppens och utskottets förslag till sydsvenska
prioriteringar i infrastrukturen och föreslår att styrelsen godkänner förslaget, med kända hänsyn till
pågående diskussioner och behov av förankring.
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8. Prioriteringar för 2017
Ledningsgruppen föreslår styrelsen att högst prioritet ges till följande uppdrag (datum anger förslag
till när rapportering sker på styrelsemöte):
- Beslutspåverkan med utgångspunkt från det sydsvenska positionspapperet kring infrastruktur
gentemot riksdag, regering och Trafikverket när det gäller nationell transportplan samt beslut
om nationella prioriteringar, regionala ekonomiska ramar med mera (löpande rapportering)
- Utveckla nya samverkanslösningar avseende Öresundståg AB (16/2)
- Utveckla positionspapperet och föra fram önskemål om utvidgat mandat kring
arbetsmarknadsfrågor (16/2 samt därefter löpande)
- Ta fram ett positionspapper inom kultur som tydliggör gemensamma prioriteringar i Sydsverige
(18/5)
- Ta fram en aktivitetsplan för hur vi får till stånd en snabb bredbandsutbyggnad (20-21/9)
- Synkronisering av nya biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken i Sydsverige (20-21/9)
- Utveckla samarbetet inom professionell dans för att stärka dans som konstform samt för att öka
tillgängligheten till dans för invånarna (löpande rapportering)
- Frukostseminarium i Stockholm kring infrastruktur, utveckling och governance tillsammans med
de sydsvenska riksdagsledamöterna
Att ovanstående uppdrag ges hög prioritet under 2017 innebär att betydande framsteg och resultat
förväntas kunna uppvisas senast i december 2017. Övriga uppdrag genomförs parallellt.
9. Positionspapper – utveckling av det regionala mandatet
Utkastet till positionspapper är bra, det är ett internt levande dokument som utvecklas över tiden.
För närvarande är det viktigt att det bli betydligt mer konkret i förslagen kring arbetsmarknadsfrågor.
Ledningsgruppen får i uppdrag att föra en dialog med sakkunniga i hemmaorganisationen i första
hand inom området arbetsmarknad och kompetensförsörjning och återkomma med konkreta förslag
till utveckling av mandatet inom detta område, även namn och kontaktuppgifter på sakkunniga
lämnas till sekretariatet för att positionspapperet ska kunna utvecklas.
Ledningsgruppen föreslår vidare styrelsen att Regionsamverkan Sydsverige genomför ett
frukostseminarium Stockholm kring infrastruktur, utveckling och governance tillsammans med de
sydsvenska riksdagsledamöterna under april-maj 2017.
10. Seminarium i Almedalen
Ledningsgruppen ställer sig bakom förslaget till upplägg för seminarium i Almedalen och föreslår att
kontakter kan tas med föreslagna deltagare för preliminär uppbokning. Eventuellt kan en koppling
göras till bostadsplaneringskommitténs förslag. Styrelsen föreslås godkänna upplägget.
11. Styrelsemötet den 16 februari
Efter komplettering med en punkt om positionspapperet och under övrigt information om arbetet i
Greater Copenhagen and Skåne Committee ställer sig ledningsgruppen bakom förslaget till
dagordning för styrelsens möte i Kristianstad den 16 februari klockan 10-12.
12. Representantskapets möte den 23 mars
Efter justering med att punkterna om sydsvenska prioriteringar samt om aktivitet i Almedalen tas
bort då de beslutas av styrelsen, punkten om positionspapperet läggs till ställer sig ledningsgruppen
bakom förslaget till upplägg av representantskapets möte och föreslår styrelsen godkänna
detsamma. Viktigt att vi alla hjälps åt att bidra till en hög närvaro.
13. Ekonomisk lägesrapport
Ledningsgruppen godkände den ekonomiska lägesrapporten som innebär att resultatet per 31
december 2016 är ett överskott på 1 137 819 kronor. Skillnaden i förhållande till prognosen förklaras
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med ett väsentligt mindre löneuttag. På bankkontot per den 31 december 2016 fanns 1 711 788
kronor. Dessa kommer att användas innan medlemmarna ombedes tillskjuta mer medel.
14. Övrigt
Ledningsgruppen ställer sig bakom förslaget att till webbsidan www.regionsamverkan.se intervjua
Mats Eriksson och Malin Wengholm kring samverkan i Sydsverige.
15. Kommande möten
Nästa möte är med styrelsen torsdagen den 16 februari klockan 10-12 i Kristianstad.
Nästa möte med ledningsgruppen är torsdagen den 2 mars klockan 13-15 i Kristianstad då även
sammankallande i arbetsgrupperna bjuds in.
Nästa möte med representantskapet är torsdagen den 23 mars klockan 10-15 i Kristianstad.
antecknat av
Thorbjörn Lindhqvist
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