Regionsamverkan Sydsverige
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 2 mars 2017
Mötet ägde rum torsdagen den 2 mars 2017 klockan 13-14 i rum 601 i Rådhus Skåne, Kristianstad.
Närvarande:
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande)
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län (deltog på telefon)
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne (deltog på telefon)
Mats Petersson, Region Skåne
Malena Sandgren, Region Blekinge
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne

Frånvarande:
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Krister Björkegren, Landstinget i Kalmar län
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Peter Lilja, Landstinget Blekinge
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Jörgen Preuss, Region Halland
Thomas Nilsson, Region Kronoberg
Karl Landergren, Landstinget i Kalmar län

1. Fastställande av dagordning
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.
2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet
Anteckningarna från ledningsgruppens möte den 26 januari 2017 godkändes.
3. Reflektioner från styrelsemötet den 16 februari
Bra möte med konstruktiv diskussion. Bland annat togs beslut om att pausa arbetet i utskottet och
arbetsgruppen för hälso- och sjukvård med inriktning mot folkhälsa.
4. Lägesrapport från arbetsgrupperna
Malena Sandgren berättade om arbetet med kulturfrågorna, man möts fyra gånger per år och det är
ett prioriterat arbete. Vid en jämförelse i den nya medelstilldelningen har man sett att Sydsverige
ökat med 3,9% jämfört med övriga riket som ökat med 2,1%. För det gemensamma dansprojektet
jobbar man vidare efter fastställd handlingsplan och undersöker bland annat subventionssystemet
inför kommande turnéutbyte, målet är att 2019 göra en samproduktion som ska turnera. Man jobbar
på att få till ett möte med riksdagens kulturutskott, och i anslutning till lagrådsremiss kring
kulturarvspolitik med bland annat ny museilag planeras riksantikvarieämbetet bjudas in till höstens
utskottsmöte.
Vidare jobbar utskottet och arbetsgruppen med positionspapper kring kultur som man anser bör få
lov att ta tid då det är viktigt att det blir bra. Diskussion har förts kring att lämna gemensamma
remissvar, dock har man landat i att var och en skickar in sitt eget men att det helt eller delvis kan
vara likalydande svar. Nästa möte med utskottet kommer att vara i maj i Kalmar då fokus i mötet
kommer att ligga på 2018 samt en del operativa frågor. I september möts man i Karlskrona och i
november i Växjö.
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Mats Petersson berättade att tidplanen för infrastrukturfrågorna följer den långsiktiga
infrastrukturplaneringen där det utgår från riksdagsbeslut och planupprättande. Under hösten blir
det en offentlig remiss och om ett år beslut. Det senaste arbetet handlar om konkretisering av
positionspapperet, utskottet och styrelsen har behandlat prioriteringarna och vid
representantskapets möte den 23 mars kommer man att ha ett särskilt fokus på
infrastrukturfrågorna. Vid planeringskonferenser anordnade av Trafikverket har man diskuterat de
sydsvenska prioriteringarna och det har fått bra betyg från mottagarsidan som får god hjälp i
prioriteringsarbetet. Det lyfts också att man knyter ihop infrastrukturfrågorna med andra frågor som
regionerna har mandat i är av värde. Det planeras för ett riksdagsseminarium kring infrastruktur,
utveckling och governance. Infrastrukturutskottet har nästa möte inplanerat till den 5 maj.
För 2018 behövs en uppföljning av den strukturerade process för infrastrukturen som regionerna är
en del i som avslutas våren 2018. Vad blev det för utfall, vilka beslut kom ut, vad lyckades och vad
lyckades inte. Ett analysarbete motsvarande det som gjordes inledningsvis i det sydsvenska
samarbetet behöver göras. Det är viktigt att koppla samman arbetet med kollektivtrafiken och att en
tydlig målbild tas fram.
Ett gemensamt utskottsmöte hölls den 16 februari mellan infrastruktur och kollektivtrafik för att
kommunicera gemensamma prioriteringar. Bland annat lyftes kundrelationen mellan regionerna, hur
man sköter infrastrukturfrågorna, hur man planerar infrastrukturen och hur man informerar
trafikanterna. Det finns ett uppdrag att titta på trafikförsörjningsprogrammet och ett inledande
arbete har gjorts med detta, man har enats om att det måste handla om den långsiktiga
ambitionsnivån. Utskottet och arbetsgruppen för kollektivtrafik har uppdraget med
positionspapperet och den kompetens som behövs kommer att engageras. Det har identifierats vissa
svårigheter på den politiska sidan då man inte har den bemanning som behövs för uppdraget, till
exempel behöver Region Skåne koppla till ledamöter från regionala utvecklingsnämnden. Under
hösten kommer nästa gemensamma möte att äga rum.
Det är val 2018 och ju mer vi kan investera i samverkan desto bättre.
Ledningsgruppen ställde sig bakom det som rapporterats in från arbetsgrupperna.
5. Representantskapets möte den 23 mars
Förslaget till dagordning har godkänts av styrelsen. Lägesrapporterna från utskotten ges av
utskottens ordförande. Samtliga styrelseledamöter har godkänt årsberättelsen och
revisionsberättelsen är på väg.
6. Positionspapperet kring utveckling av det regionala mandatet
Styrelsen beslutade ge utskottet och arbetsgruppen för regional utveckling i uppdrag att, tillsammans
med ledningsgruppen och styrelsen, utveckla och konkretisera hur ett regionalt mandat kring
arbetsmarknadsfrågorna skulle kunna se ut. Bra synpunkter har kommit in från Region Blekinge och
Region Kronoberg som förmedlas vidare till arbetsgruppen för regional utveckling.
7. Seminarium i Almedalen
Ledningsgruppen ställde sig bakom planeringen för seminariet i Almedalen kring temat ”utveckling av
det regionala mandatet”.
8. Övrigt
En enkät är utskickad som uppföljning av första året, svar önskas senast den 10 mars och
presentation sker på representantskapets möte den 23 mars.
Om inget särskilt skäl föreligger kommer den ekonomiska redovisningen enbart att göras till
styrelsens möten, vilket ledningsgruppen ställde sig bakom.
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Mats Petersson, sammankallande för infrastruktur kommer att gå i pension inom kort och en process
pågår inom Region Skåne för att ersätta honom.
9. Kommande möten
Nästa möte är med representantskapet torsdagen den 23 mars klockan 10-15 i Kristianstad.
Ledningsgruppens nästa möte är torsdagen den 20 april klockan 13-15 per telefon och nästa möte
med styrelsen dit även ledningsgruppen bjuds in är torsdagen den 18 maj klockan 10-12 i
Kristianstad.

antecknat av
Gunne Arnesson Lövgren
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