Regionsamverkan Sydsverige
Anteckningar från ledningsgruppsmöte 20 april 2017
Mötet ägde rum torsdagen den 20 april 2017 klockan 13-14 per telefon.
Närvarande:
Thorbjörn Lindhqvist, Region Skåne (ordförande)
Anna-Lena Cederström, Region Blekinge
Krister Björkegren, Landstinget i Kalmar län
Jörgen Preuss, Region Halland
Mikael Stamming, Region Skåne
Gunne Arnesson Lövgren, Region Skåne

Frånvarande:
Peter Lilja, Landstinget Blekinge
Martin Myrskog, Region Kronoberg
Helena Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län
Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län
Monica Holmqvist, Kommunförbundet Skåne

1. Fastställande av dagordning
Det utsända förslaget till dagordning godkändes.
2. Anteckningar från senaste ledningsgruppsmötet
Anteckningarna från ledningsgruppens möte den 2 mars 2017 godkändes.
3. Reflektioner och uppföljning från årsmötet och representantskapets möte den 23 mars
Det konstaterades att det var ett bra möte med konstruktiv dialog. Det var en fantastisk uppställning
på scen med Trafikverkets generaldirektör och förhandlare från Sverigeförhandlingen som bekräftar
att det även finns ett nationellt intresse för Regionsamverkan Sydsverige. Det finns fortfarande en
förbättringspotential med ökad närvaro av våra politiker och ledande tjänstemän vid dessa möten.
4. Sammanfattning av enkätsvar kring det första året med Regionsamverkan Sydsverige
En sammanfattning av enkätsvaren som kommit in diskuterades, det kan konstateras att tydlighet
och styrning är punkter som vi behöver utveckla inom Regionsamverkan Sydsverige. Det finns en
politisk förväntan av leverans och det är väsentligt att få fram ett ökat engagemang i vissa grupper.
En ökad närvaro i ledningsgruppen och ytterligare fysiska möten lyftes som konkreta förslag. Viktigt
att resultatet av enkäten tas om hand.
5. Lägesrapport från utskott och arbetsgrupper
De gemensamma sydsvenska infrastrukturprioriteringarna har formellt överlämnats till Regeringen,
Trafikverket och Sverigeförhandlingen. Från juni månad kommer Martin Risberg, Region Skåne att
vara sammankallande för infrastrukturgruppen då Mats Petersson gått i pension. I väntan på Martin
börjar sin tjänst går Emelie Petersson, Region Skåne in som sammankallande.
Det regionala utvecklingsutskottet kommer att presentera en konkretisering av det regionala
mandatet och det handlar om att börja med arbetsmarknadsfrågorna. En tidsbegränsad
försöksverksamhet i Sydsverige med ett uppdrag ungefär som inom infrastrukturplaneringen har
diskuterats med Arbetsmarknadsutredningen. Senast slutet av augusti bör förslaget konkretiseras då
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ett delbetänkande läggs under hösten. Det kommer att krävas att vi sätter till resurser för att kunna
ta hand om denna fråga. Vidare har det regionala utvecklingsutskottet diskuterat en kartläggning
inom bredbandsområdet för att se hur utbyggnaden ser ut och vilka insatser som behöver
kompletteras med. Överensstämmelse med våra egna verksamhetsplaner är viktig.
6. Positionspapperet kring utveckling av det regionala mandatet
Informationen gavs i punkt 5.
7. Prioriteringar för 2017 – aktuell status
A. De gemensamma sydsvenska prioriteringarna inom infrastruktur och transport har officiellt
överlämnats till Regeringen, Trafikverket och Sverigeförhandlingen. Uppföljningen är viktig
framöver.
B. Ordföranden i ägarkretsen för Öresundståg har fört samtal kring hur trafiken ska drivas vidare.
Man har kommit överens om att behålla bolaget, att det ska finnas en politisk styrelse för det,
att ordförandeposten ska rotera mellan de olika huvudmännen samt att det ska finnas en
personunion mellan Skånetrafiken och VD för bolaget. En extra stämma har hållits,
ägardirektiven och aktieägaravtal ses över och vid ordinarie stämma i maj beräknas alla beslut
som behövs kunna tas.
C. Utskottet och arbetsgruppen för regional utveckling konkretiserar hur det regionala mandatet
kring arbetsmarknadsfrågorna kan se ut. Rapportering sker löpande till ledningsgruppen och
styrelsen.
D. Vid styrelsens möte den 18 maj planeras för att en redogörelse för arbetet med
positionspapperet inom kultur ges. Positionspapperet ska ligga till grund för dialog med den
nationella nivån.
E. Utskottet och arbetsgruppen för regional utveckling har ansvar för att ta fram en aktivitetsplan för hur vi
får till stånd en snabb bredbandsutbyggnad. Vid styrelsens möte den 20-21 september planeras en
redogörelse för arbetet.
F. Arbetet med framtida biljett- och betallösningar inom kollektivtrafiken fortskrider. Skånetrafiken
arbetar med ett projekt som även Blekinge beslutat sig för att integrera. Halland, Jönköping,
Kalmar och Kronoberg arbetar tillsammans i ett eget projekt (ett samarbete sker även med
Västtrafik och Upplands lokaltrafik). Förutsättningarna för att systemen skall vara kompatibla med
varandra vid resor över länsgräns har lagts av Samtrafiken i form av BoB standarden (Biljett och
Betalösning). En avsiktsförklaring skall tecknas mellan Skånetrafiken och övriga för tester av
funktionaliteten av systemen. En presentation av arbetet görs vid styrelsens möte den 20-21
september.
G. Arbetet med att utveckla samarbetet inom den professionella dansen är i gång och följer den
projektplan som ligger till grund för ansökan om utvecklingsmedel från Kulturrådet.
H. Ett seminarium genomförs i riksdagen den 27 april under rubriken ”Så kan södra Sverige knytas
samman och stärkas!” Värdar är Anders Åkesson och Rikard Larsson, båda ledamöter i riksdagens
trafikutskott. Förutom Regionsamverkan Sydsverige medverkar även IKEA, SÖDRA och Green
Cargo.
Ledningsgruppen ställer sig bakom statusuppdateringen och en uppdatering görs inför styrelsens
möte den 18 maj.
8. Styrelsemötet den 18/5 förslag till upplägg
Ett förslag till dagordning för styrelsens möte den 18 maj presenterades som ledningsgruppen ställer
sig bakom.
9. Planering inför hösten
Styrelsens möte den 20-21 september är planerat till safariparken Eriksberg mellan Karlshamn och
Ronneby. Ordförande i utskotten samt sammankallande i arbetsgrupperna kommer att bjudas in till
mötet. Dialog kring arbetet i utskotten samt handlingsplanen för 2018 och prioriterade insatser
kommer att vara de viktigaste punkterna på dagordningen.
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Ett förslag till tema för representantskapets möte den 19 oktober är en presentation av aktuella och
relevanta OECD-rapporter såsom Terrritorial Review Sweden som presenterades i februari 2017 där
bland annat ett kapitel handlar om flernivåstyrning och decentralisering av befogenheter för regional
utveckling till den regionala politiska nivån. Under hösten kommer Territorial Review Megaregion
Western Scandinavia, där Skåne och Halland ingår, att presenteras. Småland Blekinge har initierat en
uppföljning av den Territorial Review som gjordes 2011.
Inför arbetet med handlingsplan och prioriteringar för 2018 är det viktigt att redan nu börja fundera
över vad vi behöver ändra på för att få kraft i samarbetet samt vilka satsningar vi vill se genomförda
under 2018.
10. Förslag till upplägg av seminarium i Almedalen
Temat för seminariet som är den 6 juli klockan 11-11.45, är hur regionerna kan jobba med
arbetsmarknadsfrågor. Cecilia Fahlberg, utredare i arbetsmarknadsutredningen, Anna Fransson,
Region Kronoberg, Mats Eriksson, Region Halland har tackat ja till att medverka och Jörgen Preuss
agerar moderator. Ledningsgruppen föreslog att Gunilla Nordlöf, GD för tillväxtverket ska tillfrågas
om att delta för att göra en koppling till kompetensplattformen och nationell finansiering.
11. Övrigt
Mikael Stamming berättade att han kommer att trappa ner och slutar som utvecklingsdirektör den
siste augusti men kommer att finnas kvar i regiondirektörens stab fram till och med juni nästa år.
12. Kommande möten
Nästa möte är med styrelsen är den 18/5 klockan 10-12 i Kristianstad. Ledningsgruppens nästa möte
är sedan tidigare planerat äga rum den 29/8 klockan 13-15 i Kristianstad och på telefon, eventuellt
kommer mötet att förlängas in på kvällen för planering inför styrelsens möte i september. Nästa
möte med representantskapet är den 19/10 klockan 10-15 i Kristianstad.

antecknat av Gunne Arnesson Lövgren
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