Regionsamverkan Sydsverige
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 1 juni 2016
Mötet ägde rum onsdagen den 1 juni 2016 klockan 16.30-17 som ett telefonmöte.
Närvarande:
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande)
Krister Björkegren, Landstinget i Kalmar län
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län
Mikael Stamming, Region Skåne
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne

Frånvarande:
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Peter Lilja, Landstinget Blekinge
Jörgen Preuss, Region Halland
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne

1. Mötets öppnande
Thorbjörn öppnade mötet som är ett extra inlagt möte för att svara upp mot styrelsens önskemål om
en uppgradering av arbetet i arbetsgrupper och utskott. Det utsända förslaget till dagordning
godkändes.
2. Uppgradering av arbetet
Olika möjligheter att höja ambitionsnivån i utskottens och arbetsgruppernas arbete diskuterades. Det
är viktigt att ta tillvara redan gjorda insatser i södra Sverige och bland annat bygga på det som
gjordes under 2012-2015 inom ramen för Sydsvensk regionbildning. Ledningsgruppen är överens om
utgångspunkten att det måste finnas tydliga behov av föreslagna insatser.
För området regional utveckling diskuterades möjligheten att göra en gemensam regional
utvecklingsstrategi (RUS).
Ledningsgruppen beslutade att ett möte bör genomföras med arbetsgrupperna för
infrastrukturplanering och kollektivtrafik samt representanter för kollektivtrafikmyndigheterna för
att diskutera genomförandet av ett gemensamt trafikförsörjningsprogram.
Konstaterades att det över tiden kan det bli aktuellt att ändra antal utskott och arbetsgrupper samt
att ändra inriktning på utskottens och arbetsgruppernas arbete.
Ledningsgruppens ledamöter pratar med sina respektive representanter i arbetsgrupperna och
diskuterar vad de kan göra för att höja ambitionsnivån i det sydsvenska samarbetet. Sekretariatet tar
fram ett PM inför arbetet med handlingsplanen för 2017.
3. Plats för mötet den 16/8
Då ordförande måste vara i Kristianstad för ett annat möte precis efter ledningsgruppens nästa möte
torsdagen den 16 augusti beslutades att mötet hålls i Kristianstad.
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4. Utkast till mötesdatum för 2017
Ett förslag till mötesdatum för 2017 är utsänt, det ska dock ses som preliminärt då mötesdatumen
ska vara synkroniserade med mötena för regionvårdsnämnden. Ledningsgruppen beslutade att
ledningsgruppsmötena huvudsakligen förläggs till Kristianstad. Möteskalendern finns på
dagordningen även vid nästa möte med ledningsgruppen samt vid styrelsens möte den 25/8.
5. Övriga frågor
Inga övriga frågor lyftes och mötet avslutades.
antecknat av

Gunne Arnesson Lövgren
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