Regionsamverkan Sydsverige
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 16 augusti 2016
Mötet ägde rum tisdagen den 16 augusti 2016 klockan 13-14.15 i Kristianstad (samt på telefon).
Närvarande:
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande)
Krister Björkegren, Landstinget i Kalmar län (på telefon)
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge (på telefon)
Peter Lilja, Landstinget Blekinge (på telefon)
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne

Frånvarande:
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län
Jörgen Preuss, Region Halland
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Mikael Stamming, Region Skåne

1. Fastställande av dagordning
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.
2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötena
Anteckningarna från ledningsgruppens möten den 28 april och 1 juni 2016 godkändes.
3. Lägesrapport från arbetsgrupperna och utskotten
Ledningsgruppen ställde sig bakom det som rapporterats in från arbetsgruppernas och utskottens
arbete. Vid styrelsens möte den 25 augusti kommer sammankallande för arbetsgrupperna att vara
föredragande.
4. Handlingsplan för 2017 med utblickar mot 2018 och 2019
Ett utkast till handlingsplan för 2017 har varit utsänd och föredrogs övergripande. Ledningsgruppen
ställer sig bakom utkastet men uppdrar åt varje arbetsgrupp att återkomma med kompletteringar
utifrån styrelsens uttryckta höga ambitionsnivå samt ett tydliggörande av fokus för 2017.
Ledningsgruppen föreslår att ett positionspapper (motsvarande det som tagits fram för
infrastrukturområdet, se http://regionsamverkan.se/wp-content/uploads/2016/03/PositionspapperSydsveriges-infrastruktur-_slutlig.pdf) tas fram för varje sakområde som kan användas som ett sätt
att komma överens om vad som är viktigt för Sydsverige samt som kan användas i dialogen med den
nationella nivån. Miljöfrågor diskuterades och kan eventuellt hanteras i den regionala
utvecklingsgruppen. Vid styrelsens möte den 25 augusti kommer sammankallande för
arbetsgrupperna att vara föredragande. Ledningsgruppen föreslår att tillkommande medel i
arbetsgruppernas och utskottens arbete kan hanteras separat men bör redovisas för styrelsen så den
totala bilden blir tydlig.
5. Återkoppling seminarium i Almedalen
Seminariet i Almedalen blev bra, cirka 20 åhörare var på plats vid seminariet och 111 visningar har i
dagsläget gjorts på youtube (https://www.youtube.com/watch?v=2Z-s_LLmiHY) . Önskemål finns om
att Regionsamverkan Sydsverige ska vara närvarande även 2017, syftet bör tydliggöras.
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6. Styrelsemötet 25 augusti
Ledningsgruppen godkänner förslaget till upplägg av styrelsens möte den 25 augusti.
7. Representantskapets möte 20 oktober
Ledningsgruppen ställer sig bakom förslaget till upplägg av representantskapets möte den 20 oktober
och förordar för förmiddagens inledande pass föredragning och dialog kring
arbetsmarknadspolitikens roll, ansvarsfördelning och samverkan mellan olika aktörer samt / eller
föreslås föredragning kring den regionala politiska nivån i andra länder.
8. Ekonomisk lägesrapport
Ledningsgruppen godkände den ekonomiska lägesrapporten.
9. Mötesplan för 2017
Ledningsgruppen föreslår styrelsen godkänna mötesplanen för 2017.
10. Regional indelning – tre nya län
Ledningsgruppen föreslår att indelningskommitténs delbetänkande föredras vid styrelsens nästa
möte och styrelsen avgör fortsatt agerande.
11. Övrigt
Ledningsgruppen tog de övriga frågorna, om den redaktionella annonsen i Dagens Nyheters
specialutgåva samt debattartikeln om höghastighetsbanan i Dagens Samhälle som gjorts i
Regionsamverkan Sydsveriges namn, för information.
12. Kommande möten
Nästa möte med styrelsen är torsdagen den 25 augusti klockan 10-12 med efterföljande lunch, i
Rådhus Skåne, Kristianstad. Ledningsgrupp, ordförande i utskott samt sammankallande i
arbetsgrupperna bjuds in att delta.
Nästa möte med ledningsgruppen är torsdagen den 29 september klockan 12-15 med inledande
gemensam lunch då även sammankallande i arbetsgrupperna bjuds in att delta. Mötet är i
Kommunförbundet Skånes lokaler i Lund.
Nästa möte med representantskapet är torsdagen den 20 oktober klockan 10-15 i Kristianstad då
samtliga involverade i Regionsamverkan Sydsverige (styrelsen, ersättare i styrelsen,
representantskapet, ledningsgruppen, utskottsledamöter samt deltagare i samtliga arbetsgrupper)
föreslås bjudas in.

antecknat av

Gunne Arnesson Lövgren
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